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Forord
Danske museer spiller en vigtig rolle i udviklingen af mange
destinationer. Tænk blot på betydningen af de store museer i Aarhus,
M/S Søfart i Helsingør og Tirpitz, Fiskeri- og Søfartsmuseet og
Vadehavscentret i det sydvestjyske område, vikingeattraktioner i Ribe,
Jelling, Trelleborg og mange andre spændende museer. De væsentligste
markeder er Tyskland, Holland, Norge og Sverige, og det er her langt
hovedparten af markedsføringsindsatsen lægges.
Men der er også brug for at se på ’boblere’, og her ligger der et
interessant potentiale på det kinesiske marked. Flere og flere kinesere får
mulighed for og lyst til at rejse ud i verden, og mange aktører har blik for
både antallet af mulige kinesiske turister og deres høje dagsforbrug.
Det er imidlertid udfordrende at udvikle turisttilstrømningen fra Kina.
Sprogbarriererne er store, og det samme er kulturforskellene.
Når vi fra Sydvestjyske Museers side interesserer os for det kinesiske
marked, skyldes det to ting. Vi har indgået en samarbejdsaftale med
Suzhou Museum, hvor vi på skift har vist store udstillinger hos hinanden,
og næste led i aftalen er, at vi vil udvikle gensidig kulturturisme. Det vil
samtidig være en underbygning af venskabsbyaftalen mellem Suzhou og
Esbjerg. Et nyt skridt er Esbjerg Kommunes samarbejde med Chongqingområdet – en by med godt 30 mio. indbyggere – om udvikling af bl.a.
turisme, og her er Sydvestjyske Museer også involveret.
En anden årsag til interessen for det kinesiske marked er museets
involvering på dels nationalt plan i udviklingen af kulturturisme i regi af
Kulturministeriets Culture Plus-initiativ, og dels regionalt plan i
markedsføringsorganisationen Vadehavskysten og det generelt tætte
samarbejde, der findes på tværs af sektorer i Vadehavsregionen.
Nærværende rapport er udarbejdet af akademisk medarbejder, Thea
Traun, der har en baggrund som kultursociolog, har boet i Asien og har
arbejdet ved Odense Bys Museer og oplevet det store antal kinesiske
turister der. Rapporten giver først en faktuel baggrund og ser dernæst på
det store potentiale, som vi mener, der er for at tiltrække mange flere
kinesiske turister til Ribe og Vadehavsområdet. Rapportens konklusion
er: Ja, der er et stort potentiale, men det kræver tæt samarbejde
regionalt og nationalt, og det kræver også, at attraktioner, hoteller,
restauranter m.fl. er klar over, hvad kinesiske turister efterspørger og
forventer – samtidig med at turisterne oplever netop de karakteristika og
den autencitet, som præger Ribe, attraktionerne og den fantastiske
natur.
Flemming Just
Museumsdirektør
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1. Formål og vision
Formålet med denne rapport er todelt. Første del skal klarlægge viden
om de kinesiske turister, der kommer til Danmark, deres færden rundt i
landet, og hvordan deres valg af Danmark som destination blev
foretaget.
Anden del af rapporten vil være fokuseret på de kinesiske turister i Ribe,
Esbjerg og generelt Vadehavsområdet samt hvilke forventninger den
kinesiske turist har til et ophold, og hvordan vi kan imødekomme disse
forventninger. Denne del af rapporten vil også give en oversigt over,
hvordan andre museer og kommuner arbejder strategisk med at
tiltrække de kinesiske turister. Hertil kommer en gennemgang af en
mulig socialmedia-strategi som, i sammenhæng med den mere direkte
markedsføring mod de rejseselskaber kineserne fortrækker, vil være en
hjælp til at skaffe flere turister i lokalområdet.
Datagrundlaget for rapporten er baseret på VisitDenmarks
markedsprofiler og analyser, herunder rapporter udarbejdet af Chinavia
som er et skandinavisk projekt under de nordiske turistbureauer, hvor
fokus er på at forene kræfterne for at tiltrække de kinesiske turister 1.
Desuden indgår strategier og analyser udarbejdet af andre museer og
byer i Danmark og Norge for sammenligningsgrundlag.

Udarbejdet i oktober 2017.

Kina har siden starten af 1990’erne arbejdet med et system kendt
som ADS ’Approved Destination Status’, hvilket er en måde at
kontrollere og regulere turismen. I starten åbnede Kina op for
muligheden for at turistgrupper kunne rejse til nærmarkederne, og i
2004 var der etableret visumaftaler med alle lande i EU. USA blev en
del af dette visumsystem i 2008 og Canada i 2010.
Når man har ADS-status er der rejselskaber, der har opnået ret til at
håndtere visumansøgninger, samtidig med at rejselskabet påtager sig
ansvaret for, at alle i turgruppen vender tilbage til Kina. Et land, der
ikke har opnået ADS-status, må ikke modtage turistgrupper fra Kina,
og de må heller ikke promovere deres destination i Kina. Man kan
stadig søge om visum til business (chinacontact.org).

1

VisitCopenhagen.com, About Chinavia.
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2. Sammenfatning
I 2004 begyndte kineserne at kunne få turistvisum til Danmark, og i 2005
er der for første gang registret kinesiske overnatninger i Danmarks
Statistik. Den gang overnattede der 57.780, til sammenligning var der i
2016 227.179 kinesere i Danmark. Af dem overnattede 15.523 i Region
Syddanmark.
De kinesiske turister fordeler sig på 5 grupperinger med pakkerejsende
som den største gruppering. Den individuelle turist er en stadig voksende
gruppering. Generelt for begge af disse grupperinger er, at de søger
deres inspiration til ferien online.
Det kinesiske ferieår er anderledes end det europæiske, hvor deres
største rejsedage er i den danske skuldersæson, henholdsvis februar,
april og september. Kineserne planlægger oftest deres ferie 4-6 måneder
før afrejsen, og derfor bør markedsføring mod det kinesiske marked følge
denne rytme.
Den overnattende kinesiske gæst bruger ca. 1800 kroner pr. døgn, mens
en dagsturist bruger ca. 1000 kroner. De efterspørger unikke og
autentiske oplevelser, i scenerier der er romantiske og giver gode
fotomuligheder. De vil gerne opleve det rene, grønne Danmark og den
lykkelige, venlige befolkning. Desværre er de ikke tilbøjelige til at snakke
engelsk, men er villige til at rejse langt efter destinationer, der har udvist
interesse for kinesiske gæster ved for eksempel at have udarbejdet
materiale på kinesiske. Hertil kommer, at den kinesiske turist er yderst
hjemmevant med online medier. De er vant til at handle via deres
telefon, tjekke oplysninger om en attraktion og bestille bord samt mad
via den samme online platform. Så online tilstedeværelse på blandt andet
Dianping og WeChat samt en hjemmeside, der er oversat til kinesisk, er
en fordel.
Der er 29 rejseselskaber, der er godkendt til at operere på det danske
marked. Dertil kommer de individuelt rejsende samt krydstogtsgæster.
Kina indtager en tiendeplads over hvor mange udenlandske gæster, der
overnatter i Danmark2.

2

Den nationale strategi for dansk turisme, Regeringen 2016
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3. Del 1: Fakta om de kinesiske turister i Danmark
2017 er af Regeringen blevet udnævnt til
dansk-kinesisk Turismeår. Igennem hele
året har forskellige tiltag i Danmark og i
Kina sat fokus på samarbejde omkring
turisme, noget som Kina har brugt aktivt i
Asien, men Danmark er det første EUland, der deltager i dette samarbejde.
Målet med Det dansk-kinesiske Turismeår
er at øge antallet af dage, de kinesiske
turister opholder sig i Danmark, fra 1,5
dage til 2 dage i 20184.
I 2018 er det Kina-EU Turismeår, hvor de tiltag, der er startet i Danmark
i løbet af 2017, vil blive fulgt op på et EU-plan5.
Siden 2004, hvor Kina og Danmark indgik i samarbejde om
ansøgningsprocedurer for turistvisum til turgrupper, har dette været den
letteste måde at opnå turistvisum og dermed adgang til Danmark for
kineserne6. Selvom der har været kinesiske turister før, så begyndte de
først for alvor at have grupperejser i 20057. En del af Det dansk-kinesiske
turismeår har været at gøre det lettere for kineserne at få turistvisum til
Danmark. Tidligere skulle de komme med gode grunde til, at de skulle til
Danmark, hvilket udløste ventetid og usikkerhed. Nu er reglerne ændret,
så kineserne kan søge visum
Destination
Antal
efter turistvisumreglerne, så
overnatninger for
det er de danske
kinesiske turister3
myndigheder der skal komme
London
4,4
med gode grunde, hvis de
Berlin
2,2
ønsker at afvise ansøgningen.
Rom
1,5
Dertil kommer tre nye
Paris
1,5
visumkontorer i Kina8. I 2015
Danmark (70%
1,5
var Kina suverænt det land
overnatter i KBH)
der søgte om flest turistvisaer
til Danmark med 35.626 ansøgninger, hvilket er 20% flere end året før9.
En ansøgning om turistvisum tager i gennemsnit 15 dage, men Den
Danske Ambassade i Kina anbefaler at man ansøger senest en måned før

The future of Chinese travel, IHG, 2014
Visitdenmark.dk, China-Denmark Tourism year 2017
5 Thinkchina.ku.dk, China-Denmark Joint Work Program 2017-2020
6 Memorandum of understanding on visa and related issues concerning tourist
groups from the People’s Republic of China 2004 og Information.dk, Kinesiske
venner velkomne, Danmark
7 Oplevelsernesacademy 2013:10
8 Visitdenmark.dk, Målet er flere end 300000 overnatninger
9 På andenpladsen kommer inderne med 15.987 ansøgninger i 2015 (Det
Nationale Turismeforum 2017:80).
3
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afrejse10. Kun 5% af befolkningen har et pas, og ud af dem rejser ca.
12% til Europa. I 2016 rejste 120 millioner kinesere til udlandet11.
Estimering af kinesernes forbrug på rejser skønner, at en
gennemsnitskineser bruger, hvad der svarer til 1-2 månedslønninger for
en middelklasse arbejder, eller 4000-8000 RMB12. De kinesiske turister
brugte i 2014 ca. 1800 kr. pr. dag, hvilket var næsten 5 gange mere end
den gennemsnitlige tyske gæst13, og i alt blev det til 288 millioner
kroner14. De stod endvidere for 53% af hele taxfree salget det år15. I
2016 var der 221.000 kinesiske overnatninger i Danmark, hvilket var en
stigning på 23.000 fra året før16.
Der er prestige i at kunne fortælle, at man har været i udlandet og rejsen
bliver ofte en del af en selviscenesættelse17, så kinesiske turister
dokumenterer og deler deres ferie på de sociale medier.
Chinavia har i samarbejde med Vestsveriges turistbureau udarbejdet en
rapport om at samarbejde med udbydere af rejser for kinesere.
Undersøgelsen pegede på at de to største udfordring for at få kinesiske
turister til Vestsverige var visumregler og sprogbarriere18. Hvilket er de
samme barriere det danske marked står overfor.
Denne del af rapporten vil således introducere, hvilke forventninger de
kinesiske turister har til en ferie i Danmark, hvad de laver, og hvor de
rejser hen. Med denne viden vil der blive givet forslag til, hvordan
destinationen kan lave små justeringer, sådan at man tilpasser sig den
øgede opmærksomhed fra de kinesiske turister, og hvordan man sammen
kan skabe en synergieffekt på de sociale medier, der er med til at
markedsføre Vadehavsregionen til det kinesiske publikum. Til slut i denne
del af rapporten vil der blive opsummeret på, hvorfor den kinesiske turist
vælger Vadehavsregionen som destination.

3.1 Oversigt over kinesiske turister i Danmark
Det Nationale Turismeforum skrev i 2017, at ”De kinesiske overnatninger
er steget med hele 258 pct. i perioden 2008 till 2015.19” Og her er det
hovedsageligt en stigning i Region Hovedstaden, mens de andre regioner

10

Vfsglobal.cn, Denmark, China, tourist visit
VisitCopenhagen.dk, China Day konference, hovedtaler, Marriott Hotels, Når
kinesiske rejsende, WeChat
12 Goldmansachs.com, Chinese tourist boom, s.6 & 18. 1 renminbi = 1 krone.
13 Oplevelsernesacademy.dk 2014
14 Innovationsfonden.dk, Nu skal flere kinesiske turister vælge Danmark som
feriemål
15
Regionh.dk, Vækstforum
16 Markedsprofil Kina 2017, VisitDenmark
17 Oplevelsernesacademy.dk 2014
18 Chinavia 2013a
19Det Nationale Turismeforum 2017:39
11
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følges nogenlunde ad i udviklingen. Danmarks Statistik har ingen data på
kinesiske turister før 2005, hvor det samlede overnatningstal var
57.78020. Af de 221.467 kinesiske overnatninger i 2016, var 49.148 uden
for København.
År/
Region
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Syddanmark
924
557
826
840
582
804
1.089
1.882
2.715
3.136
6.457
11.662

Hovedstaden

Sjælland

14.708
22.172
15.435
20.233
19.293
22.125
26.487
69.657
98.416
104.868
117.719
125.850

53
330
670
501
735
863
216
749
2.730
4.399
7.802
11.674

Midtjylland

Nordjylland

1.237
2.050
1.011
1.034
2.052
3.104
2.506
3.400
3.386
3.737
4.705
4.662

519
888
916
766
512
828
337
775
1.196
1.233
10.672
9.386

For et bedre billede over udviklingen se bilag 6.
Lars Krejberg, journalist ved Fyns Stiftstidende21, har fået udarbejdet en
statistisk over bevægelsen i antal overnatninger for de kinesiske turister i
mellem 2005 og 2015. I 2005 havde Sydjylland 672 overnattende
kinesere, mens Fyn i H.C. Andersen Året havde 1435, og med det
kendskab kineserne har til H.C. Andersen, er det ikke overraskende, at
Fyn trak flest overnatninger i regionen.
År/Område

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

20
21

Region
Syddanmark
2.266
1.534
2.243
2.327
1.568
2.008
2.712
2.742
3.820
4.536
9.068
15.523

Fyn

Resten af
Region
Syddanmark
uden Fyn
1.435
845
1.034
971
601
944
804
776
1.131
972
3.148
-

831
689
1.209
1.356
967
1.064
1.908
1.966
2.689
3.564
5.920
-

Statistiskbanken.dk, Danmarks Statistik, turist
Fyens.dk, Før stort statusmøde, Kina Alliancen er en god forretning
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Allerede i 2007 er det resten af regionen, der tiltrækker de kinesiske
overnatninger, en udvikling der holder ved på trods af blandt andet Kina
Alliancen Fyn, som begynder at arbejde målrettet med markedsføring til
kinesiske gæster fra 2013 (se mere i afsnit 4.3.3).
VisitDenmark lavede en mere specifik undersøgelse for 2016, der viser,
at en gennemsnits kyst- og naturturist bruger 470 kr. pr. døgn, hvilket
inkluderer logi, kost, oplevelser, shopping mv22. Til sammenligning bruger
en kinesisk turist i gennemsnit 1800 kr. pr. døgn i landet23. Men hvor den
gennemsnitlige udenlandske kyst- og naturturist har 6,9 overnatninger
har den kinesiske turist kun 1,5. Men tilgangen til kyst- og naturturismen
er stigende for de kinesiske turister24. Tilsammen trækker København,
Aarhus, Odense og Aalborg 56% af alle de udenlandske overnatninger i
landet, og en udenlandsk storbyturist overnatter ca. 2,7 nætter her 25.
Den kinesiske turist er tilbøjelig til at tage ud af byen, og den
gennemsnitlige kinesiske en-dagsturist bruger ca. 1000 kroner26.
Hertil kommer der krydstogtsgæsterne, som oftest ikke indgår i
overnatningstallene. Samlet havde København 740.000 krydstogtsgæster
fordelt på 309 skibe i 2016, og forventningen er 1.051.393
krydstogtsgæster i alt for 201727.
Wonderful Copenhagen har markedsført krydstogter til gennem Cruise
Copenhagen og Cruise Baltic samt deltaget i messer i Kina. Cruise
Copenhagen er et netværk for krydstogtsdestinationer i hele landet, og
de har 11 destinationer fordelt rundt i landet28.
1. København
2. Aarhus (90.806 gæster)
3. Aalborg (31.269 gæster)
4. Rønne
5. Skagen (31.269 gæster)
6. Fredericia (12.087 gæster)
7. Hundested
8. Helsingør
9. Kalundborg
Claus Bødker, som er krydstogtschef, skrev i årsberetningen for 2016, at
provinshavnene havde modtaget 13% af de anløbende krydstogtsgæster,
mens forventningen for 2017 er på 19%29.

Kyst og naturturisme I Danmark, VisitDenmark, 2017
Oplevelsernesacademy.dk 2014
24 Markedsprofil for Kina 2017
25 Storbyturister i Danmark, VisitDenmark, 2016
26 Fyens.dk, Før stort statusmøde, Kina Alliancen er en god forretning
27 Årsberetning 2016 Wonderful Copenhagen – Årsberetning 2016 Cruise
Copenhagen
28
Udsnittet er taget for havne der er mest interessante for Vadehavsregionen.
29 2016 Årsberetningen for Cruise Copenhagen
22
23
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3.2 Typer af turister
Kineserne, lige som os andre, rejser på forskellige måder. Der har været
en tendens til, at de rejser i grupper, men som vist i tidligere, har dette i
stort omfang været bundet op på, hvordan det var muligt for kineserne at
få turistvisum. I denne del vil de forskellige typer af turister blive
segmenteret, så vi får et overblik over, hvordan billedet ser ud i dag. De
kinesiske turister kan groft sagt deles op i fem grupper, og i dette afsnit
vil disse grupper blive beskrevet. Fælles for dem er at den typiske
kinesiske turist i Danmark har været ude at rejse før, men 54% har ikke
været i Europa før de kommer til Skandinavien30. Når de kommer til
Danmark og til Skandinavien er det, fordi de begynder at efterspørge den
unikke oplevelse. De vil have et indblik i, hvordan man bor og lever i
landet og vil opleve atmosfæren31. Man skal dog være opmærksom på, at
for langt de fleste kinesere er Danmark ikke en del af deres
referenceramme, hvorimod de opfatter Norden eller Skandinavien som en
enhed32. For 88% af de
kinesiske turister i 2014
Pakkevar Danmark en del af en
rejsende
rejse med flere
destinationer, som oftest
en skandinavisk rundrejse
Studerende
Forretnings
med fokus på
på
-rejsende
Kinser i
udveksling
hovedstæderne og
gruppen af
busture ud til særlige
de 5% der
har et pas
seværdigheder33. Men
også i kombination med
Tyskland, Holland eller
Rusland34,35. 34% af dem,
Venner
Familie
der kommer til
Skandinavien, vender
tilbage på et senere
tidspunkt36. Fra 2016 har kinesiske turister i gennemsnit planlagt at være
i 3,94 byer på deres 10-dages ferie og 23% af de 1496 respondenter har
kombineret deres rejse i Skandinavien med mindst en anden destination i
Europa eller Rusland37,38.
Den gennemsnitlige turist kommer fra en af Kinas storbyer (+ 20

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Chinavia 2013b:7
This is the Chinese travelers to Copenhagen, Wonderful Copenhagen, 2014
Chinavia 2013b:7
Chinavia 2013a
This is the Chinese traveller to Copenhagen, 2014
Ctrip.com, Denmark og Ctrip.com, Brussels
Chinavia 2013b:48
Chinavia 2016:6-7
Oplevelsernesacademy.dk 2014
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millioner indbyggere), således kommer ca. 45% fra enten Beijing eller
Shanghai. Og 51% af de kinesiske turister er kvinder39. 28% af de
kinesiske turister kommer fra middelklassen40. Kineserne, uanset hvilket
segment de ellers tilhører, kører gerne en ekstra omvej for at se en
attraktion, og hvor danskerne synes at der er langt mellem København
og Ribe, vil kineserne gerne tage det som en dagstur så længe den er
godt planlagt med turer og mad41. Desværre mangler der metoder til at
opgøre endagsturisters færden i Danmark, så viden om, at 70% af
kineserne overnatter i København, er ikke nødvendigvis ensbetydende
med, at de ikke tager ud på busture.
Chinese International Travel Monitor gennemførte i 2014 en undersøgelse
af, hvordan kineserne fandt informationer om deres kommende rejser.
Undersøgelsen var todelt; 1) Hvad type af informationskilder bruger man
og 2) Hvilken type af informationskilder har betydning. Således
rangerede guidebøger højest i brug, men kom ind på en 5. plads i forhold
til, hvor stor betydning de havde for valg af destination. Størst betydning
for valg af destination havde online reviews, hvilket blev brugt af 43%.
Dernæst kom anbefalinger fra venner. Familiens inputs og
rejsehjemmesider blev vægtet lige højt42.
De kinesiske turister planlægger deres ferie, inden de rejser, men det
betyder ikke, at de ikke bliver ved med at søge informationer, når de
ankommer til deres destination. VisitDenmark fandt bl.a. i 2016, at
kineserne generelt bliver ved med at gøre brug af alle de
informationskilde, de kan i løbet af rejsen. Derfor er adgang til wifi også
vigtigt for den kinesiske turist43.
Af de kinesiske turister, der kommer til Skandinavien, svarer 75%, at de
skal eller har været på museum. Men de vil også meget gerne ud og
opleve naturen på cykel, hvis der er gode informationer om, hvordan de
kan gøre dette44.
Pakkerejse
Kinesernes rejsemønstre er ved at ændre sig, men i Danmark er
pakkerejsen stadig den dominerende med 51% af dem, der kommer45.
Det er hovedsageligt personer over 45 år, som vælger pakkerejsen46, og
undersøgelser fra bl.a. Chinavia peger på, at det har flere forskellige
årsager såsom manglende engelskkundskaber, mindre rejseerfaring og
sikkerheden i, at man ved en pakkerejse ikke møder uforudsete udgifter.

Chinavia 2014:35
Goldmansachs.com, Chinese tourist boom
41 Oplevelsernesacademy.dk 2014
42 Chinese International Travel Monitor 2014:31
43 Visitcopenhagen.dk, Storbyturisterne i Danmark 2016:51
44
Chinavia 2016:8
45 Standby.dk, Kinesiske turister, København på egen hånd
46
Chinavia 2016:18
39
40
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De, der vælger en pakkerejse, har på tidspunktet for valget lagt vægt på
prisen. Men når de ankommer til destinationen, er de en købestærk
gruppe. Denne gruppe er særligt interesseret i must-see attraktioner.
De, der rejser med pakkerejser, er mindre tilbøjelige til at smage dansk
mad, kun 31% spiser dansk mad på rejsen. Man skal dog være
opmærksom på, at valg af spisested ofte tilfalder rejseselskabet og ikke
den enkelte i gruppen47.
Pakkerejse – krydstogt
- ”Denmark is a fairytale
Denne gruppe er der ikke så meget
world, very romantic”
information om, men i 2016 kom der cirka
- “Romantic atmosphere,
3.132 kinesiske krydstogts-gæster til
historic, fairytale world”
landet samt 2580 fra Hong Kong 48. De
- “Friendly and
tager gerne på dagsture væk fra
harmonious people”
landingshavnen.
- “Kind-hearted people,
beautiful scenery,
intriguing”
Individuelt rejsende – med venner
Citater fra kinesere der
De individuelt rejsende kan deles op i
deltog i Chinavias
forskellige grupper. Men generelt kan man
undersøgelse om,
sige, at de er under 35 år, veluddannede
hvorfor de valgte
og har et kendskab og interesse for verden
Skandinavien
uden for Riget i Midten. 43% rejser med
som destination.
deres ægtefælle og 33% rejser sammen
med venner. 12% rejste helt alene i 201649. De efterspørger rejser, der
er anderledes, end hvad andre laver, og hvor det autentiske er i fokus.
De planlægger deres ferie i detaljer, så de får det meste med. Derfor skal
man ikke forvente først at fange deres interesse, når de er kommet til
Danmark, men i stedet have fokus på at være synlig der hvor de træffer
deres ferievalg. Altså skal man være søgbar og tilstede på de sociale
medier, særligt 4-6 måneder før deres største rejsedage. Selvom denne
gruppe gerne vil være først til at se et sted, vil de være mere tilbøjelige
til at vælge en destination, hvor de kan se, at andre kinesere har været
før dem. Så kan man blive præsenteret på en rejseblog eller noget
tilsvarende, har dette ofte en positiv effekt 50. Den individuelt rejsende er
mere tilbøjelig til at blive længere tid på en destination, men den kan
sagtens være en del af en rundrejse i Skandinavien eller Nordeuropa.
Sproget kan stadig være en barriere for denne gruppe, men heldigvis er
mange udstyret med en telefon med en app, der kan oversætte for dem.

Chinavia 2013b:54
Årsberetning 2016 Wonderful Copenhagen – Årsberetning 2016 Cruise
Copenhagen – som Selvstændig by under Kina bliver de oftest regnet som en
selvstændig gruppe, men markedsføring på mainland-kinesiske platforme vil ofte
ramme denne gruppe turister. De er med i United Nations World Tourism
Organization som associated member, og ikke som medlemsstat se
Investopedia.com, Hong Kong vs. China, understand differences.
49
Chinavia 2016:19
50 Trivett & Skift 2013:10
47
48
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Da de rejser uden guide, er de mere
afhængige af og mere tilbøjelige til at
bruge hotellets, restaurantens eller
museets personale til at få vejledning. I en
salgssituation vil de ofte være tilbøjelige til
at spørge efter en god handel, hvilket kan
være alt fra mængderabat, rabat på en
enkelt vare til et ønske om at få en gave
med i handlen. At udlevere et gratis
postkort eller individuelt sætte et stempel i
deres nyindkøbte bøger, vil blive opfattet
som god service. De ønsker at få så mange
oplevelser med som muligt, så hvis man
kan inkludere dem, vil det blive positivt
modtaget. Dette gælder også for
aktiviteter rettet mod børn. I denne gruppe
har Chinavia fundet ud af at 54% har spist
dansk mad på deres rejse51.
De individuelt rejsende er begyndt at søge
de mindre kendte ruter, og hvis man kan
give dem informationer om lokale steder
og lokal mad, er de ofte tilbøjelige til at gå
efter dette52. 57% af de individuelt
rejsende bor på hotel, jo yngre de er, jo
mere tilbøjelige er de til at finde
alternativer såsom Airbnb og vandrerhjem,
henholdsvis 6 og 4%53.

“More than 70 percent of
Chinese outbound
travelers now plan and
travel independently, a
monumental change
from years past. Of the
109 million total
outbound trips in 2014,
independent travelers
made 77 million of them
– a 20 percent increase
from 2013. And the more
they travel
independently, the more
adventurous they
become in their choice of
experiences, going far
beyond sightseeing to
trying new food, local
cultural experiences and
even adventure sports”
(The Future of Chinese
International Travel,
Resonance Report
2016:4).

Individuelt rejsende – studerende på udveksling
De er på udvekslingsophold i Danmark eller et af vores nabolande og
chancen for at de kommer fra en købestærk familiebaggrund er stor. De
er vant til at rejse, og der er sjældent sprogbarriere.
Deres ønsker til en rejse er ofte fokuseret på kultur og særlige interesser.
De vil tæt på og opleve lokalbefolkningen.
For de unge er cyklen blevet moderne, og de vil gerne leje dem når de
forstår systemet.
Hvis de bor i Danmark, er der en stor chance for, at de gerne vil bruge
deres tur på også at øve deres danskfærdigheder.

51

52
53

Chinavia 2013b:54
Chinavia 2016:10
Chinavia 2016:20
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Individuelt rejsende – med familie
”Udvis gerne ekstra
Den individuelt rejsende, der rejser med
opmærksomhed overfor
familie, skal her forstås som forældre med
børn. De fleste har kun
et barn, og kinesiske
et barn under 18. Her skal barnet og
forældre går meget op i
familien ud og differentiere sig fra andre
deres børns
derhjemme, og barnet skal lære om livet
velbefindende og vil stå
uden for Kina. De rejser i barnets
på pinde for dem. Vær
skoleferier. Det er ikke unormalt, at
opmærksom på, om
gruppen består af bedsteforældre, forældre
børnene har det godt og
giv dem måske en lille
og et barn. Og omdrejningspunktet er at
symbolsk gave. Dette vil
lave noget sammen. Det kan være alt fra at
kinesiske forældre
gå på museum og deltage i aktiviteter der,
opfatte som en stor og
54
til at fiske eller plukke bær . Jo mere man
positiv gestus”
som destination kan tilbyde aktiviteter, der
(Oplevelsernes
er rettet mod en børnefamilie, jo mere
Academy, Den generelle
tilbøjelige er denne gruppe til at tilvælge
rapport 2014:20).
destinationen. Med etbarnspolitikken har
man fået det, man nogle gange henviser til som ’Kinas små kejsere’ –
børn som derhjemme bliver båret på hænder og fødder, mens de i
uddannelsessammenhænge skal være de bedste og præstere inden for
nogle snævre rammer allerede fra børnehavealderen.
Når vi møder disse børn i Danmark, kan vi stå uforstående over for nogle
af de handlinger, vi kan observere, såsom at 5-årige bliver kørt rundt i
klapvogne55.
Forretningsrejser
Det sker ofte, at danske erhvervsfolk får besøg af kinesiske
forretningsforbindelser, og da man i Kina sætter stor pris på at lære sine
forretningsforbindelser at kende uden for kontorerne, kommer de ofte
med på museum og restaurant i Danmark. Det er ca. 9% af de kinesere,
der kommer til Danmark, som er her på forretningsrejse.
Det kinesiske sprog
Når vi i Danmark siger ’kinesisk’ kan man som hovedregel gå ud fra,
at det er Mandarin der bliver henvist til. Kina, befolket af 1,4 milliard
mennesker, har flere sprog og dialekter, Mandarin med Beijing-dialekt
er Kinas officielle sprog, og det tales af 70% af kineserne.
Kinesisk har syv hovedsprog som alle bruger de kinesiske skrifttegn,
men lydene og grammatikken er forskellig sprogene imellem.
Taiwan – De opfatter Mandarin som et mere ’simplified Chinese’.
Hong Kong – Kantonesisk
Macao – Kantonesisk og portugisisk
Shanghai – Wu, også kaldet Shanghai-dialekten
* Kinesere fra Singapore kan til tider snakke kantonesisk, og ofte
foretrækker de oversigtskort på engelsk frem for på Mandarin.

54
55

Chinavia 2014:18
B.dk, Kinas små kejsere
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3.3 Hvordan er den kinesiske rejserytme?
Den kinesiske rejserytme er anderledes den vestlige turists, hvilket i høj
grad skyldes, hvornår på året de kinesiske helligdage falder. Kineserne
har flere helligdage, som er styret af månens faser, hvilket betyder, at
helligdagene rykker fra år til år, men dog nogenlunde svarer til, at deres
største rejsemåneder er februar (Kinesisk nytår), april (Qing Ming, en dag
til at ære forfædrene) og september (månefestival, ofte oversat til en
asiatisk thanks-giving)56. Dertil kommer ’Golden Week’ som er 7 dages
ferie hvor man fejrer, at Folkerepublikken Kina blev etableret 1949.
Denne uge falder altid med start 1. oktober57.
Mere end 50% af de kinesiske turister booker deres pakkerejser 0-30
dage før afrejsen oplyser Chinavia58. Mens VisitDenmarks tal viser, at
størstedelen af kineserne booker 4-6 måneder før afrejsen (68%), og
25% booker 2-3 måneder før59. En af grundene til, at de booker sent, kan
spores tilbage til en tid, hvor man i Kina ikke kunne booke togbilletter
tidligere end 10 dage før afrejse, hvilket var et forsøg på at kontrollere
befolkningen samt håndtere kapaciteten på togbanerne. En anden
medvirkende grund til sen booking af pakkerejser er, at rejseselskaberne
har mange last minute special deals60.

Chinavia har i 2016 undersøgt, hvordan 1464 kinesere, der rejste til
Skandinavien, planlagde deres ferie (Chinavia 2016:27).
Med kravene til turistvisum har Kina lavet en liste over rejseselskaber der
kan søge visum til kinesiske gæster, og dermed bliver de selvsamme
rejseselskaber også de største på markedet. I Danmark er der 29
rejseselskaber af denne type (se den fulde liste i afsnit 6.4.1).

56
57
58
59
60

The Future of Chinese Intenational Travel, Resonance Report 2016:11
Retexspa.com, Golden-week international retailers
Chinavia 2013c:33
Visitcopenhagen.dk, Storbyturisterne i Danmark, 2016:48
Chinavia 2013c:33
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Lokal myndighed
for turisme

Rejsebureau der
kun sælger rejser i
Kina

Rejsebureau der
kun sælger
udenlandsrejse
Mangler tilladelse
til at arrangere
udlandsrejser

Har tilladelse til at
arrangere
udlandsrejser

Oversigt over hvor de kinesiske rejseselskaber, der opererer på
det danske marked, er placeret på hjemmemarkedet. Inspiration
fra China Tourism B2B Manual, Chinavia i Sverige 2013:15.
De fleste kinesiske rejsearrangører planlægger det nye ferieår før det
kinesiske nytår. Med denne planlægningscyklus er det en fordel at have
ens eget materiale klar hos dem 2-3 måneder før, helst et år til 6
måneder tidligere61.
Således er de store rejsedage i de røde måneder, mens de grønne
markere, hvornår man skal være klar med markedsføring for den næste
periode eg. i august skal man være klar med materiale for februar, i
oktober skal man have fokus på april og i marts er fokus på materiale for
september. Dette giver et årshjul der groft skitseret ser sådan ud:

Dec.
Nov.

Jan.

Okt.

Feb.

Sep.

Mar.

Aug.

Apr.

Jul.

Maj
Jun.

61

Chinavia 2013a
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85% af de kinesiske turister har købt en pakkerejse til Danmark, som har
inkluderet indkvartering og transport til og fra destinationen. Derudover
har pakkerejsen inkluderet bl.a. billeje og billetter (58%), forplejning
(36%) og transport under opholdet (31%). Ud af de 85% har 66% købt
rejsen direkte ved et rejsebureau og 17% har handlet online62.
De fleste kinesere, der kommer til Danmark, har en lang uddannelse men
uden et engelskniveau (72%), der er brugbart i mange af de situationer,
turisten møder i Danmark. Dette giver en ekstra udfordring, når man skal
markedsføre sin destination til kineserne, særligt fordi kineserne på trods
af deres udrejseiver ikke er tilbøjelige til at risikere at miste ansigt ved at
prøve sig frem på broken-english63. Således skriver Chinavia64 i deres
anbefalinger:
“European destinations provide very sparse information to
Chinese travelers. As many Chinese tourists feel
uncomfortable communicating in English, the lack of Chinese
information is an important barrier to independent travel.
Making destinations accessible to Chinese language speakers
therefore poses a big challenge to destinations.”

3.4 Betydning af online medier
VisitDenmark fik i 2014 udarbejdet en rapport om storbyturister i
Danmark, og i den forbindelse interviewede de også 59 kinesiske turister.
De var blandt andet med til at belyse baggrunde for kinesernes valg af
ferie i Danmark. Generelt har anbefalinger fra venner og familie stor
betydning for valg af destination samt et godt tilbud.
Kineserne søger informationer om deres rejsemål og placerer sig som det
folkefærd, der lægger mest vægt på artikler i aviser, magasiner,
rejsekataloger, billeder på blogs, opslag på sociale medier, rejsemesser
og anbefalinger fra rejsebureauer. Særligt deres fokus på de sociale
medier adskiller dem fra turister fra andre lande, da både de sociale
medier og andre informationer på internettet er en af de største faktorer
for kinesernes valg af destination65.
Uanset hvilket folkefærd man kommer fra, er et centralt element i brugen
af sociale medier i forbindelse med rejser at træffe de rigtige valg.
Ferien er kort, og man ønsker at udnytte sin tid bedst muligt, og via
sociale medier får man et indblik i, hvordan andre som ligner en selv,
eller som man synes er interessante at følge, har brugt deres tid på
destinationen. Så en tilstedeværelse på de relevante sociale medier kan

62
63
64
65

Visitcopenhagen.dk, Storbyturisterne i Danmark, 2016:47
Chinavia 2013b:5, 26
Chinavia 2013c:6
Visitcopenhagen.dk, Storbyturisterne i Danmark, 2016:46
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være med til at sikre interessen for en specifik destination eller
attraktion. Anbefalinger gør et sted mere troværdigt og som et mere
sikkert valg at bruge sin tid på66.
Der er i 2017 mere end 938 millioner brugere på de sociale medier i Kina.
Men det kinesiske marked er ikke på Facebook, Instagram eller Twitter.
Til gengæld har de deres egne platforme. De sociale medier er blevet en
stor del af kinesernes hverdag og er et af de steder, hvor de søger deres
informationer, både inden de planlægger en rejse, men også mens de er
af sted. Dertil kommer, at det for kineserne er attraktivt at vise deres
rejseaktiviteter på de sociale medier, bl.a. via rejseblogs.
31% svare i VisitDenmarks
undersøgelse fra 2014 om
storbyturisme, at billeder og indlæg på
sociale medier har betydning for
beslutningen om at holde ferie i
Danmark, mens det generelle billede
for udenlandske turister kun er 9%67.
Hertil kommer at 89% af kineserne har
planer om at dele deres oplevelser på
de sociale medier68.
I 2016 havde Wonderful Copenhagen
omkring 22 millioner eksponeringer på
deres sociale medier, mens Chinavia
havde 295.000 unikke besøg via deres
Weibo platform69. Nedenfor vil der
komme en præsentation af de
platforme, det kan være vigtigst at
kende for folk, der ikke arbejder i Kina.
WeChat70: Har omkring 938 millioner
aktive brugere. Dette er en platform,
som kan bruges til alt, hvad vi i
Danmark bruger forskellige apps til.
Man kan interagere med folk, man
allerede kender, og man kan følge
virksomheder og organisationer. Man
kan bruge platformen til at chatte,
snakke i telefon eller lave videosamtaler.

66
67
68
69
70

Andre online medier i Kina
(Sina) Weibo: Betyder: Micro
blog. En slags hybrid mellem
Facebook og Twitter. Har i sig
selv ca. 500 millioner brugere.
Det er en platform, hvor man
deler indhold og re-poster
andres indhold.
Alibaba: Står for 80% af Kinas
online salg og omsætter for
mere end Amazon og eBay
tilsammen.
- Youku Tudou - betyder
’Excellent and cool’ og er
verdens anden største videodelings-platform efter
YouTube.
- Alipay: Et bank- og
betalingssystem der virker via
telefonen og QR-koder.
- Auto Navi: Et kortsystem.
Baidu: En søgeside lidt som
google. Navnet betyder
’hundreds of times’.
Renren: A la Facebook med
251 millioner brugere pr. 30
juni 2017.
Derudover kan man dele

Det Nationale Turismeforum, Digitalisering i Turismeerhvervet 2016:8
Visitcopenhagen.dk, Storbyturisterne i Danmark, 2016:46
Standby.dk, Kinesiske turister, København på egen hånd
Årsberetning fra 2016 Wonderful Copenhagen
Dr.dk, Kineserne er ligeglade med Facebook de har nemlig WeChat
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præsentationer, dokumenter og billeder i grupper, hvilket gør, at mange
bruger den i arbejdssammenhænge. Samtidig kan man bruge den som
kalender a la Outlook og betale med den a la MobilePay.
Dianping71: Dianping er en stor kinesisk onlineplatform med brugerdrevet
information om museer, restauranter, butikker mv. Ud over anbefalinger
kan platformen også bruges til at lave tilbud såsom e-kupon
promoveringer. Der er ca. 280 millioner brugere og 5 millioner
virksomheder repræsenteret på deres platform.
CTrip72: en online platform hvor man kan booke hoteller, fly, overnatning
mv. Dertil kommer muligheden for at anbefale stedet. Man kan også
anbefale museer via denne platform.
Fliggy (AliTrip)73: En rejseplatform under det oversatte navn ”flyvende
grise”. I 2016 var der 200 millioner brugere og ca. 10 millioner daglige
besøgende på siden som arbejder med outbound turister.

71
72
73

Reuters.com, Chinas Meituan-Dianping raises 4 billion valuing firm at 30 billion
English.ctrip.com, Ctrip hjemmeside på engelsk
Chinainternetwatch.com, Alibaba-Fliggy
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3.5 Hvorfor Vadehavsregionen?
Generelt kan man sige, at Vadehavsområdet, med naturen og Ribe som
Danmarks ældste by kan vise flere dele af det, kineserne efterspørger,
når de vælger Danmark som destination, nemlig spændende sightseeing,
tryghed, historiske oplevelser, lokalt liv og kultur, venlig og
imødekommende befolkning, rent og miljøvenligt og kulturelle
oplevelser74.
I særdeleshed kan Vadehavsområdet bruge fordelen af at være UNESCO
mærket natur med muligheden for at finde rav, østers eller se sort sol
eller sæler i det fri. Man kan se stjerner, få den autentiske oplevelse ved
at besøge en lokal gård eller udfordre sig selv ved at sove i shelters.
Ribe har et romantisk sceneri, som gør sig godt på fotografier, grønne
omgivelser, høj fødevaresikkerhed, historiske og kulturelle
seværdigheder. Der er masser af attraktioner hvor aktiviteter og levende
gjort historie er i fokus, og der er ikke langt til Legoland.

Giv mig en pause fra:

Jeg vil gerne have:

Larm

Ro, fordybelse

Støj

Ren luft

Stress

Romantisk sceneri

Forurening

Venlige mennesker
Historie

Billed taget af Andy Wong for
Infomation 9. marts 2016

74

Verdens lykkeligste folk

Visitcopenhagen.dk, Storbyturisterne i Danmark 2016:52
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4. Del 2: Hvad gør vi så nu?
Denne del af rapporten vil fokusere på, hvordan man aktivt kan få de
kinesiske turister til at tilvælge Vadehavsregionen som destination.
Først vil der være en præsentation af det kinesiske mediebillede, da
anbefalingerne viser, at man som destination skal være til stede på de
sociale medier. Dette vil være efterfulgt af en præsentation af mulige
samarbejdspartnere, når Vadehavsregionen og enkelt destinationer skal
markedsføres i Kina. Herefter vil der være en præsentation af ’best
praxis’ fra andre byer og museer, der aktivt arbejder på at tiltrække
kinesiske turister. På baggrund af dette vil der blive udarbejdet en
foreløbig plan for, hvordan museer kan markedsføre sig til de kinesiske
turister, og hvilke ændringer dette kan medføre for museumsværternes
hverdag.

4.1 Online medier
Som vist har online medier og særligt de sociale medier stor betydning
for kinesernes valg af destination. Man skal dog være opmærksom på, at
det kræver tid og faglige kvalifikationer at være tilstede på de kinesiske
sociale medier, derudover er det en fordel, hvis det udsendte content er
på kinesisk. Hvilket betyder, at det er en fordel at finde en partner i Kina,
som står for den del75. De sociale medier kræver billeder og film, og
eftersom de sociale medier også skal bruges til at få den kinesiske turist
til at identificere sig med stedet, skal man ikke kun udsende billeder med
kinesere. En blanding mellem vesterlændinge og kinesere er det mest
ideelle, da kineserne gerne vil bekræftes i, at deres valg af destination er
god, men de heller ikke vil være et sted, hvor det kun er kinesere, der
kommer76. Tilstedeværelsen på online medier må gerne understøtte
kinesernes ønsker til et ophold i Danmark, hvor det at få en oplevelse af
et rent og grønt klima er i højsædet. I Kina er den blå farve med til at
illustrerer klima- og miljøvenlighed. Så billeder med blå himmel eller
vand kan være med til at understøtte dette ønske.
Shanghai-Jungle er en danskejet virksomhed placeret i Shanghai, hvor de
arbejder med at promovere destinationer for kinesiske out-bound
turister. De anbefaler, at når man som attraktion eller spisested er til
stede på de sociale medier, laver nogle fordele for gæster, der efterlader
en god anbefaling. Dette kunne være en gratis kop te i museumscafeen
eller en fribillet til en af de andre udstillinger77.

75
76
77

Dk-export.dk, Kinas sociale medier giver hjemmesider baghjul
Oplevelsernesacademy.dk 2014 og Chinavia 2014
Shanghaijungle.com, restaurants-dk
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4.1.1 Hjemmesiden
Dette er det første sted, kineserne
“There is very little
normalt vil søge deres informationer
chance that a Chinese
om produktet, derefter vil de søge
netizen will use an
English site and a website
mere viden hos deres peers. I forhold
targeting the Chinese
til hvor man skal være synlig som
market should therefore
museum og som destination, er
be entirely in Chinese. It
meldingen til tider, at selv
is also critical that the
hjemmesider, der er oversat til
content is not simply a
kinesisk men udbudt fra et vestligt
translated version of your
home market website,
domæne, kan være langsomme til at
but rather content that is
åbne fra kinesiske computere. Derfor
specifically produced to
er den generelle anbefaling at
the Chinese market and
samarbejde med platforme, der er
with relevance to the
tilknyttet kinesiske domæner78. I
Chinese travelers”
tillæg hertil bør domænenavnet være
(Chinavia 2013:60).
skrevet i pinyin, hvilket er det mest
anerkendte romaniseringssystem fra mandarin. Fordelen ved at skrive sit
domænenavn på pinyin er, at søgemaskinen Baidu, som er den mest
brugte, favoriserer domænenavne på pinyin over engelske domænenavn,
eg. man bliver mere søgbar som destination.
Kineserne opfatter en dårlig eller irrelevant præsentation på
hjemmesiden som et udtryk for manglende respekt for produktet. Man
skal således passe på med at oversætte direkte fra dansk til kinesisk79.
Det kræver lidt mere introduktion til historiske perioder for
museumshjemmesiderne eller en anderledes forklaring af betydningen af
eksempelvis Vikingetiden for Danmark. Det er en fordel at drage
paralleller til en kinesisk kontekst 80. Fordelen ved, at man har en
hjemmeside på kinesisk frem for engelsk, er, at man har et grundlag for
at tale direkte ned i deres historieforståelse. Desuden er selve
hjemmesiden opbygget anderledes end vi er vant til. Kineserne vil hellere
have en masse relevante søgeord på forsiden og klikke sig rundt derfra,
end at skulle skrive søgeordene selv. Hvilket betyder, at æstetikken i
opbygningen er anderledes81.
Kineserne vil gerne have historien bag stedet; hvornår blev museet
grundlagt, eller hvor længe restauranten har været i familiens eje, har
den kongelige familie været på besøg 82. Sådanne informationer er med til
at højne værdien af en hjemmeside. Det kan også være, at man ved
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præsentationen af museumsbutikken skal lægge vægt på at vise dansk
design eller præsentere de bedste tilbud i en kinesisk kontekst. Altså
forklare hvorfor en vare er speciel for området eller for håndværket.
Hvis man har genstande fra Kina eller med betydning for kineserne, så
brug hjemmesiden til at fremhæve dette83. Og på samme måde, hvis
man har investeret i møbler fra en dansk designer, så vis det på
hjemmesiden og fortæl om møblet eller genstanden. Det kan være, at de
stole man sidder i, når man holder en pause midt i udstillingen, er kendte
for det danske publikum, men ved at skrive om dem på hjemmesiden,
tilføjer det værdi for den kinesiske turist, der ikke har den samme
referenceramme.
På hjemmesider oversat til kinesisk giver det ikke mening at have links til
Facebook mv., da kineserne ikke bruger dem, eller har adgang til dem,
på grund af den kinesiske blokering af disse platforme. Links til disse
sociale medier vil være medvirkende til at få en hjemmeside til at fremstå
irrelevant84.
Hvis en ting som koster ekstra i forbindelse med et besøg på
attraktionen, så skriv det på hjemmesiden. Det kan være, at vi som
danskere ved, at det koster penge at få en kop te fra en maskine, men
flere steder i Asien er dette en serviceydelse. Hertil kommer, at der gerne
må være skrevet husregler ind på hjemmesiden. Må man for eksempel
ikke ryge nær attraktionen pga. brandfare, så skriv det. Nævn evt. at
vandet fra hanen kan drikkes. Eller at man i Danmark smider toiletpapir i
toilettet og ikke i skraldespanden 85. De kinesiske gæster vil, lige som os,
gerne gøre deres bedste, men forskellige kulturer har forskellige små
vaner, og her har vi muligheden for at hjælpe dem og os på en positiv
måde.
Kineserne kan godt lide at gøre forberedelser til deres rejse. Dette
inkluderer også at finde litteratur om stedet. En hjemmeside kan
understøtte dette med forslag til skønlitteratur og faglitteratur, eller film
og serier man med fordel kan læse/se på flyet, i toget eller i bussen på
vej til destinationen86.

4.1.2 WeChat
Anbefalinger om at være tilstede på kinesiske sociale medier vil ofte
indeholde anbefalinger om også at være massivt tilstede på WeChat. Ud
over at være en platform for brugere, er det også en platform hvor
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virksomheder kan interagere med deres kunder. Der er flere grunde til at
være til stede på dette medie, og den ene er, at kineserne gerne tager
billeder og deler deres rejser på WeChat. Særligt destinationer som er lidt
specielle, og hvor der ikke er så mange der kommer, giver ”bragging
rights”87, hvilket er fri promovering af en destination ud i mange led, man
ikke nødvendigvis selv havde kunnet aktivere.
Dog skal man være opmærksom på, at hvis man vil være til stede på
WeChat, kræver det at man er tilgængelig, altså at man kan svare på
spørgsmål på kinesisk. At være tilstede på WeChat genererer
informationer om brugerne, hvilket man så kan bruge aktivt i sin
markedsføring.
Kineserne er vant til godt content, hvilket bl.a. kan være lyd, video,
billeder og tekst omkring ens produkt. Hvis man er tilstede på WeChat, er
det en fordel at have QR koder på ens produkter, hvilket kan være på
billetterne, i vinduet ved indgangspartier og på produkter man har lavet i
samarbejde med andre virksomheder. QR-koden kan blandt andet udløse
rabatter, e-kuponer, kundekort mv. Vær opmærksom på, at der ofte er
knyttet butikker til WeChat, og overvej positionen her. Derudover kan
WeChat bruges som betalingsmetode, og kineserne er ved at være vant
til, at de kan bruge deres telefoner til alting. Hvis man kan sætte
museumsbutikken op, således at man giver kineserne mulighed for at
bruge deres foretrukne betalingsmiddel, tyder alt på, at de er mere
tilbøjelige til at lægge handlen der. Man kunne evt. bruge en WeChat
konto til også at promovere museumsbutikken i sammenhæng med at
man promoverer museet88.
Virksomheden ’China travel outbound’ fra Storbritannien har udarbejdet
et forslag til, hvordan man som virksomhed kan arbejde med WeChat. De
har delt det op i tre muligheder89.
1) Man skal som virksomhed have en godkendelse til at være på
WeChat for at kunne markedsføre på platformen. Det koster ca.
187.500 Kr. (€ 25.000) som et engangsbeløb at få denne
tilladelse.
2) Find et kinesisk third party agency, som vil lade din virksomhed
bruge en af deres licenser. Her skal man være opmærksom på, at
man overleverer rettighederne til produktet til kineserne, så man
skal have nogle meget klare kontrakter på plads inden
samarbejdet starter. En kinesisk forretning har et maksimum på,
hvor mange konti de kan have på WeChat. Har man først fået
adgang, kan den ikke umiddelbart lukkes eller overføres til andre.
Uanset hvordan man åbner en konto på WeChat, gælder kinesisk
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lovgivning og censur, så mange third party agencies vil påkræve
sig retten til at monitorere indhold samt ændre indhold, hvis de
finder det i strid med lovgivningen på markedet.
3) Man kan oprette en personlig WeChat konto, men de bliver ofte
opfattet som mindre seriøse og kan give kommende gæster en
fornemmelse af, at man ikke tager sit produkt seriøst. Til gengæld
har man en mulighed for, gratis, at være i kontakt med
kommende og tidligere gæster samt have den fulde kontrol over
kontoen.

4.1.2 Ctrip og Dianping
I Vesten kender vi TripAdvisor, i Kina har
de Ctrip og Dianping.
Ctrip er en onlineplatform, baseret på
aktiviteter knyttet til turisme, altså kan
man booke flybilletter, overnatning mv.
Ctrip fungerer på 14 forskellige sprog. Når
man er ankommet, kan man anbefale de
forskellige dele af rejsen, alt fra
overnatningsstedet til museerne.

En kineser har givet
Ribes attraktioner
stjerner på CTrip
Museet Ribes Vikinger
Ribe Rådhus
Ribe Domkirke

Ribe Vikingecenter
I december 2016 er Museet Ribes Vikinger
blevet anbefalet. Her fik museet 4 ud af 5
stjerner. Der er bl.a. givet 4 stjerner for
at indikere, at det er sjovt, og at det er et sted, man skal se. Dertil er der
en kort tekst om museet, hvor det er beskrevet, hvor nemt det er at
finde, og at der ud over de historiske genstande er et vikingeskib90.
Dianping, som vi kan finde via dianping.com, er en platform med ca. 300
millioner brugere, hvor de kan give karakterer, skrive anbefalinger og
dele deres egne billeder i forbindelse med besøg på spisesteder,
attraktioner, butikker, parker mv. Danmark har som det første EU-land
fået adgang til denne platform gennem det dansk-kinesiske turismeår91.
Danmark som destination er bredt repræsenteret på platformen. For en
oversigt over hvilke steder i Ribe, der er repræsenteret på dianping.com
se kapitel 6.3.

90
91

Ctrip.com, Ribe (a), Ctrip.com, Ribe (b) & Ctrip.com, Ribe (c)
Um.dk, Nyheder fra Eksportrådet

25

Eksempel på hvordan en attraktion er præsenteret på Dianping. Her
Museet Ribes Vikinger http://www.dianping.com/shop/21494908.
Disse typer af platforme er kendt som Online2Offline (O2O), da den
information brugerne giver online er med til at generere offline adfærd.
Dianping.com og WeChat fungerer nu også sammen, så man via WeChat
bl.a. kan betale for mad bestilt gennem Dianping. Der findes flere
forskellige rejseportaler på det kinesiske marked udover Dianping og
Ctrip, bl.a.: Qunar, Elong, Mafengwo, Tuniu, Qyer og Lvmama92.

4.2 Mulige samarbejdspartnere
I dette kapitel vil der blive introduceret mulige samarbejdspartnere, når
man skal markedsføre sig mod de kinesiske turister. Her vil ikke blive
diskuteret eller opstillet modeller for, hvordan samarbejdspartnere i
lokalområdet kan samarbejde om at tiltrække de kinesiske turister. På
trods af, at det som man bl.a. kan se ved Fyn Alliancen er en logisk
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strategi (se afsnit 4.3.3). Derimod vil der blive introduceret mulige
samarbejdspartnere, som den enkelte destination eller et samarbejde
mellem destinationerne senere kan arbejde videre med.
Kapitlet vil starte med et par tip og tricks til samarbejdet med kineserne,
en lille lyn-guide til at overkomme kulturforskelle. Dernæst vil der være
en introduktion til rejseselskaber og krydstogtsskibe der operere på det
danske marked. Dette vil blive fulgt op af en introduktion til, hvordan
man kan engagere venskabsbyen Suzhou, og hvordan man kan tænke
influensers ind i ens marketingsstrategi. Tilslut vil der være en
introduktion til ’best practise’ på området.
I Danmark er VisitDenmark (VDK) en meget aktiv spiller i forhold til at
synliggøre landet som destination. Kina er et ud af 10 indsatsområder93
hvor VDK blandt andet er repræsenteret på store rejsemesser i Kina i
samarbejde med VisitNorway og VisitSweden94.
FOMARS – Forening til Markedsføring Af Ferieturismen i Syddanmark,
etableret i 2012 - har siden 2013 støtte aktørernes fælles markedsføring i
udlandet. Et markedsføringsfremstød bliver 70% finansieret for egen
midler, og de resterende 30% kan søges støttet via FOMARS. Der er to
fokusområder, nærmarkederne, og Fyn som også har en Kina-satsning. I
FOMARS har man udpeget ’fyrtårne’, som er det man samarbejder om:
Vestkysten, Legoland og H.C. Andersen. Det kræver tre partnere og en
pulje på en halv million kroner for at komme i betragtning til midler fra
FOMARS95.

4.2.1 Rejseselskaber
Som beskrevet i del 1 af rapporten har rejseselskaberne stor mulighed
for at påvirke, hvor de store grupper af kinesiske turister rejser hen i
Danmark. Og i den forbindelse har Oplevelsernes Academy udarbejdet
nogle anbefalinger96 til brug for attraktioner, der ønsker at fremme deres
besøgstal:
1) Lave gode pakkeløsninger til rejseselskaberne.
2) Skab nogle gode ambassadører for museet eller destinationen
3) Vær tilstede på de kinesiske sociale medier og rejsehjemmesider.
Dette kan man arbejde videre med ved at indgå i samarbejde med
rejseselskaberne, hvor man udarbejder den del af pakkerejsen, som
indeholder museet eller destinationen. Pakken kan indeholde transport,
oplevelser, mad og overnatning. Alle vil tjene penge og promovere de
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tilbud, de tjener bedst på. Så lav aftaler om mængderabat,
pakkeløsningsrabat, samarbejdsrabat. Det er en fordel at få nævnt alle
de ydelser, som pakken indeholder, når der bliver annonceret - selv de
mindste ting, så de kinesiske turister oplever, at de får rigtig meget for
pengene. Når man ved, at kineserne baserer deres valg af ferie på viden
og anbefalinger, så har anmeldelser fra tidligere besøgende og anmeldere
stor betydning. Gode anmeldelser kan bruges, både over for den enkelte
gæst, men også over for rejseselskaber man gerne vil have til området.
Så her er synlighed på de sociale medier af betydning. En af
rejseportalerne kunne være Dianping.
En anbefaling fra en kinesisk marketing- og turismemedarbejder er, at
man starter med at invitere herboende kinesere, evt. studerende, på
besøg med det underlæggende formål at få dem til at omtale museet og
destinationen på de sociale medier.

4.2.2 Krydstogtsskibe
Med 11 destinationer for krydstogtsskibe i Danmark er der en mulighed
for at se på, om man skal udvikle et turprogram, der trækker gæsterne
mod Ribe/Vadehavsområdet.
Der er allerede udviklet ture rundt i landet med udgangspunkt i havnene,
og disse ture har en varighed på mellem 2-8 timer97. Flere af havnene
har en placering, der gør, at man med udgangspunkt i Vadehavsområdet
kan arrangere ture inden for det samme tidsrum.
Hver havn udbyder cirka 4 typer af ture. De spænder over Historic
walking tours, Meet the Danes, Legoland, Hans Christian Andersen Tour,
Back to the Vikings, Ebeltoft and scenic drive, Taste of New Nordic,
Egeskov Castle, Island Tour of Bornholm, Skagen by bike, Vikings – their
ships and museum.
Som med rejselskaberne bliver anbefalinger og synlighed vigtigt. Derfor
kan man overføre de samme teknikker her.

4.2.3 Venskabsbyen Suzhou
Nye samarbejdsaftaler tager tid, da der skal opbygges tillid. Men har man
først opnået en guanxi-relation, og har man først en god kontakt til nogle
velplacerede folk i Kina, kan man bruge denne position til at arbejde
videre fra. Derfor er en venskabsby og de relationer, der følger med her,
også en ideel position at arbejde videre ud fra.

Selskabet ADP Cruise Fredericia har allerede arrangeret ture til Ribe
(Cruisefredericia.com, Meet the vikings)
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Måske kan de være behjælpelige med, at vi kan gøre os synlige på de
steder, hvor kineserne skal søge turistvisum.

4.2.4 KOL’s – brug af andres markedsværdi
En ofte brugt metode har været at invitere kinesere, der er ’Key Opinion
Leaders’ (KOL) på sociale medier til destinationer i Danmark. Herfra kan
de så dele deres positive oplevelse af Danmark og destinationen til deres
titusindvis af følgere. Fordelene ved at bruge denne tilgang med KOLs, er
at:
1) Informationen om stedet bliver spredt ud blandt kineserne hurtigt.
2) Kineserne indikerer, at de stoler meget på de meninger KOLs
sender ud.
3) Det er ofte en yngre målgruppe, man rammer via KOLs. De er
mindre tilbøjelige til at identificere sig som turist, men mere som
en oplever der skaber sine egen oplevelser ud fra de
informationer, de har98.
Når man skal markedsføre Danmark og enkelt destinationer i Danmark,
er anbefalingen at man satser på en ”bottom-up”-strategi gennem sociale
medier, tv-serier eller at få kendte personligheder til at være
ambassadører for stedet og produktet 99. Dette er blandt andet blevet
praktiseret af VisitDenmark og Fyn Alliancen. VisitDenmark bruger aktivt
kongehuset blandt andet i tv-programmer, og Fyn Alliancen har bl.a.
skrevet kontrakt med den danske badmintonspiller Viktor Axelsen, som
kan tale kinesisk og har en stor fangruppe i Kina100.

4.2.5 Virksomheder i lokalområdet
Kineserne efterspørger den autentiske og anderledes oplevelse. Her i
området er flere kendte virksomheder lokaliseret. Man kan tænke et
samarbejde ind på flere forskellige planer så som at produktudvikle til et
kinesisk marked eller virksomhedsbesøg.
Markedsføring i samarbejde med en dansk virksomhed i Kina
VisitDenmark og JYSK har i 2014 indgået samarbejde om at promovere
Danmark som destination og vise JYSK som en dansk forretning. Her
brugte man aktivt, at JYSK i Kina er markedsført som et dansk
kvalitetsprodukt med god beliggenhed i shopping centre i Shanghai og
Jiangsu provinsen. Gennem forskellige kampagner offline og online havde
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kunderne mulighed for at møde JYSK som forretning og Danmark som
destination. Der var konkurrencer, pop-up events i butikkerne, udlevering
af JYSKs magasiner med indstik om Danmark samt videovisninger i
butikkerne. Der var 1,26 millioner online visninger af kampagnen og
estimeret præference for ferie i Danmark blev målt til 3.950 personer 101.
Produktudvikle
Kineserne efterspørger kvalitetsvarer, hvilket er kendetegnet ved
mærkevarer, høj fødevaresikkerhed, flot indpakning.
Derudover har vi set, at kineserne har en stor købekraft og foretrækker
at handle i museumsbutikker, hvor de ud over varen og varens historie,
også køber historien om destinationen.
Eksempel på produkter, der i andre organisationer er blevet indgået
produktudviklingsaftaler med: Incado (plakater), Kjelsens Cookies, Gøl
trolden, chokolade.
Virksomhedsbesøg
Man kunne senere hen i forløbet overveje, om noget af det særlige for
området her, er de virksomheder, der er i området. ECCO og butter
cookies er kendte varer i Kina, og en tur på virksomhedsbesøg er
anderledes og er med til at give en autentisk oplevelse af et land.

4.3 Viden om andre museers og byers Kina-strategi –
Casestudies
Dette afsnit vil præsentere cases, som på hver sin måde viser, hvordan
andre har arbejdet med at markedsføre et område eller en attraktion. De
udvalgte cases er Lindholm Høje (som repræsentant for attraktioner med
vikinger), Flåm i Norge (UNESCO natur), Kina Alliancen Fyn (direkte
markedsføring til kinesiske turister). Alipay i Norden (betydningen af
betalingsmetoder).
Udover disse cases er der forskellige tiltag i Danmark for at tiltrække de
købestærke kinesere. Nedenfor vil være en oversigt over destinationer,
hvad de gerne vil opnå, og hvordan deres tilgang er.
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Destination
Randers

Kastrup
Lufthavn102,

Ønske
Sommerlejr
for kinesiske
børn
Salg

Tilgang
Markedsføring via 3. part

Salg

Mulighed for at betale med Alipay

Samarbejdspl
an om
kinesisk
kulturcenter
og
kulturfestival i
Holbæk
Flere kinesiske
turister til
området - se
det ”rigtige”
Danmark

Samarbejdsaftaler med lokalregeringer i
Kina, dansk-kinesisk optræden på
kinesisk tv til kinesisk nytår + interaktive
skærme i Beijing og Fuzhou der sender
fra Holbæk

Kinesisk app + tax free tilbagebetaling
via Alipay

103

Illum, House
of Amber og
Stenstrups
Watches &
Jewelry104
Holbæk

VisitSæby105,
106

VisitNordsjælland107

Flere kinesiske
turister til
området

Samarbejde mellem: Forlaget Balder,
Shanghai Jungle, VisitNordjylland,
Aalborg Lufthavn, Turisthus Nord, to
erhvervsvirksomheder – 3-årig plan for
markedsføring + undervisning af
erhvervslivet når de skal modtage
kineserne
Rav: Besøg ravsliberen
Samarbejde mellem: VisitNordsjælland,
Helsingør Kommune, Region
Hovedstaden, Wonderful Copenhagen,
VisitDenmark og Scandinavien Tourist
Board.
Besøg af: Hong Kongs største
turoperatører hvor de var rundt på alle
de store attraktioner i området.
Turoperatører fra Sydkina i samarbejde
mellem Visit Nordsjælland,

Mypresswire.com, Press release
Arlanda Lufthavn er en ’Kina-venlig’ lufthavn, en titel Kastrup Lufthavn ikke
har. Det kræver skilte og hjemmeside på kinesisk, samt kinesisk udvalg i butikker
og restauranter (Check-in.dk, Arlanda i tæt samarbejde med Beijing Airport).
104 I dag.dk, Nu kan kinesiske turister betale online i danske butikker
105 Skagen-tourist.dk, finding amber during autumn – VisitRibe og VisitEsbjerg
har intet tilsvarende.
106 Visitsaeby.dk, Marts 2015 kinesiske turister i vores område
107 Visitnordsjælland.dk, Kina elsker Nordsjælland
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Nyborg
kommune108

Kinesisk
samarbejde

Helsingør109

i)
Bryllupsturism
e
ii) Museer

VisitDenmark, Finair og Scandinavien
Tourist Board.
KOL’s: UK Sisters (kinesisk blogger, 14
millioner følgere), Jackson Yi (lavede en
livevideo der blev set mere end 50
millioner gange). Atleter og kunstnere
fra Shandong Art Group
i) Kommunes hjemmeside på kinesisk
ii) Kommunen er på WeChat
iii) Kommunen udvider med
venskabsbyer og har i 2017 fire
venskabsbyer i Kina
iv) Bosætnings og turisme katalog på
kinesisk
v) Samarbejde med kinesiske
virksomheder
vi) Kommunalt Kina-udvalg
i) I samarbejde med Wonderful
Copenhagen markedsføre byen,
muligheden for vielser
ii) Hjemmeside på kinesisk til Museet for
Søfart & Kronborg

4.3.1 Lindholm Høje - Vikinger
Lindholm Høje er en gravplads fra yngre jernalder og vikingetiden. I dag
står der en udstilling om vikingetiden. De er en del af Nordjyllands
Historiske Museum, som dækker over 14 udstillingssteder. Deres
hjemmeside findes på dansk, engelsk og tysk. Til gengæld er de
beskrevet på kinesisk på VisitDenmarks kinesiske platform, sammen med
andre vikingeudstillinger såsom Bork Vikingehavn, Jels Vikingeby,
Moesgård, Vikingeskibsmuseet Roskilde110, Tissø vikingemarked,
Smedenes Vikingemarkede ved Kysing strand, Vikingeskibet Jelling Orm
ved Fårup og Frederikssund vikingespil111. Det gælder for alle de
attraktioner VisitDenmark har præsenteret omkring vikinger, at der ikke
findes noget materiale omkring dem på kinesisk, ud over for
Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og det, som VisitDenmark har på deres
hjemmeside.

Nyborg.dk, Kinesiske samarbejder
Polweb.helsingor.dk, Kultur og Turismeudvalget
110 Vikingeskibsmuseet.dk, Flyermap maj 2014, kinesisk – som den eneste af de
nævnte attraktioner har de materiale på kinesisk.
111 Vikingspil.dk, Frederikssund Vikingespil - hjemmeside på 10 sprog udover
dansk, men ikke på kinesisk.
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4.3.2 Flåm i Norge – UNESCO natur
Flåm er en by lokaliseret ved bunden af Sognefjorden i forgreningen ved
navn Aurlandsfjorden. Den næste forgrening af Sognefjorden ved navn
Nærøyfjorden blev i 2005 optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Fjorden
er 17 kilometer, og fjeldene rejser sig i 1800 meters højde på hver
bred112. Der er lagt vægt på, at det er stilhed og natur som er i fokus.
Mens det at se naturen fra en båd giver luksus og gode muligheder for at
tage de flotte billeder.
VisitFlåm har deres hjemmeside på 8 sprog, heriblandt kinesisk. Dertil
kommer, at deres hjemmeside er opbygget således, at den selvstændige
turist kan booke sine oplevelser direkte via VisitFlåms hjemmeside.
Aktører i området arbejder under den samme strategi om at fremme
Flåm som en destination, hvor man oplever natur i UNESCO-klassen113.

4.3.3 Kina Alliancen Fyn - markedsføringssamarbejde
Kina Alliancen er et netværk af aktører fra det fynske erhvervsliv og
turistvirksomheder. Det startede i 2013 med en ambition om 10.000
overnatninger fra de kinesiske turister. I 2016 var antallet af
overnatninger på 3148, mens der i 2014 var 972 kinesiske overnatninger.
Destination Fyn estimerer at kinesiske gæster lagde godt 12,5 millioner
kr. på Fyn i 2015.
Kina Alliancen Fyn har blandt andet lavet samarbejde omkring en guidet
tur rundt i H.C. Andersens fodspor i Odense, en guidet tur rundt i H.C.
Andersens hjulspor på Fyn, en film produceret af kinesere men filmet på
Fyn114, et oplevelseskort til børn, en online tilstedeværelse på Weibo med
”andersenhometown” (30 millioner besøgende)115. Hertil kommer tvoptagelser som ”Blomstersøstre” der er et reality show med en milliard
følgere på sociale medier, filmet på forskellige lokationer på Fyn 116,117.
Der er lavet samarbejdsaftaler med forskellige KOL’s såsom Yi Jackson,
en kinesisk popstjerne fra popgruppen TFBoys. Som 16-årig har han en
fanskare på 21 millioner118.
En af de mere spektakulære historier, dette samarbejde har medført, var
det kinesiske ægtepar, der kørte fra Kina til Danmark for at se Egeskov
Slot og H.C. Andersens Hus119.
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Visitflam.com, Om Flam
Det Nationale Turismeforum, Digitalisering i Turismeerhvervet 2016:31-32
Youtube.com, Om kinesisk film i Nyborg
Fomars.dk, FOMARS ansøgning KAF, 2013:16
Udviklingfyn.dk, Kinas største realityshow kommer til Fyn
Nyborg.dk, Kina
Fyens.dk, 21 millioner følgere – Superstjerne skal trække kinesere til Odense
Tv2fyn.dk, Rejste 20700 kilometer i egen bil, besøg en fynsk seværdighed
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Magasin har brugt samarbejdet til
aktivt at holde åbent om aftenen og
om søndagen, bl.a. for at være åben
når der ikke er så mange andre
muligheder for turisterne. De
annoncerer på kinesisk og giver
muligheden for at de kan handle tax
free. Magasin har muligheden for at
tilbagebetale skatten med det
samme, hvilket de vurderer betyder,
at 80-90% af de tilbagebetalte
skattekroner bliver omsat i butikken
eller i nærområdet fremfor i Kastrup
Lufthavn120. Samarbejdet i Kina
Alliancen Fyn har også skabt
muligheder for fødevarebranchen på
øen, som præsenterer deres
produkter til kinesiske interessenter i
forbindelse med andre aktiviteter på
Fyn. Blandt aktørerne ved Kina
Alliancen Fyn har fire en hjemmeside
på kinesisk121. To har kun fysisk
materiale på kinesisk122, mens 20
ikke har noget oversat. Til gengæld
har VisitFyn samlet det hele på en
platform under en hjemmeside, der
opererer via kinesiske
søgemaskiner123, der er linket til
WeChat og en Weiboplatform, som
er delt med Norge124. Derudover er
der linket til YouKu, hvor der blandt
andet er en reklamefilm for Fyn 125.

Aktørerne
Odense Bys Museer
Egeskov Slot
Magasin
First Grand Hotel
H.C. Andersen Fonden
VisitOdense
H.C. Andersen Centret på SDU
VisitDenmark
Destination Fyn
3 kinesiske rejseselskaber
Odense Kommune
BW Hotel Odense
BW Hotel Knudsens Gaard
BW Hotel Svendborg
Bergholdt Busser
China Experience
Comwell
Danhostel Odense City Hotel
Christiansminde Hotel
Hesselet
KinaBureauet.dk
Lykkesholm Slot
Milling Hotels
Odense Cityforening
Odense Zoo
Odense Aafart
Oplevelsernes Academy
Radisson Blu Hotel H.C.
Andersen
Sortebro Kro
Tranekær Slot
Valdemar Slot
Østfyns Museer
(Fomars.dk, FOMARS
ansøgning KAF, 2013).

4.3.4 Alipay i Norden
Finland
I Finland kan de kinesiske turister betale med Alipay på flyet, på
krydstogter men også når de gerne vil opleve den særlige finske sauna.
Det betyder, at den kinesiske turist, som er vant til at handle online, og

Fynskerhverv.dk, tax free penge kan komme alle til gode
Visitfyn.cn, Egeskov Slots kinesiske hjemmeside
122 Museum.odense.dk, Odense Bys Museer, Magasin.dk, For tourists, Aafart.cn,
Odense Åfarts kinesiske hjemmeside & Radissonblu.com, Hotel Odense
123 Visitfyn.cn, VisitFyns kinesiske hjemmeside
124 Weibo.com, Scandinavia is hot
125 Youku.com, Kongeriget Danmark
120
121
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som er forvænt med at kunne betale via telefonen, kan fortsætte med at
bruge de betalingsmetoder, de er vant til. Finnair melder ud, at deres
mersalg i flyene er fordoblet siden de lancerede Alipay i januar 2017126.
Finland har ca. 550.000 kinesiske turister om året, og en gennemsnits
kinesisk turist bruger ca. €650 på hele deres ferie i landet, hvilket svarer
til cirka det dobbelte af, hvad de bruger i Danmark. Ved at være på
Alipay har Finland mulighed for både at tilbyde kineserne at bruge et
betalingssystem, de er trygge ved samtidig med, at man via Alipay kan
promovere tips og råd til gode handler i landet. Kineserne kan finde
butikker og restauranter via Alipay, og da de ofte har planlagt deres
indkøb inden afrejse, har Finland den fordel at de er umiddelbart
synlige127.
Sverige
Sverige har også indført Alipay, og til deres svenske virksomhedsdrivende
har man udarbejdet en manual for, hvad Alipay kan bidrage med.
Således giver de et overblik over betalingstjenestens mange varierede
muligheder: Billeder af butikken, anbefalinger af butikken, rabatkuponer,
adressen og kontaktoplysninger, søgeord, åbningstider og selvfølgelig
knappen til at afslutte et køb.
Det, at de kinesiske gæster slipper for at overveje omkostningerne ved at
betale med et udenlandsk betalingskort eller have kontanter, gør at de er
mere tilbøjelige til at handle.
Som virksomhed skal man være momsregistreret i eget land, men man
skal ikke være registreret i Kina eller have kinesisk bankkonto.
Betaling foregår via en QR-kode kombineret med kundens egen pinkode,
og kunden betaler i Renminbi mens butikken modtager betalingen i lokal
valuta128.
Norge
I Norge arbejder Scandinavian Tourist Board på at få Alipay til landet
med en forventning om, at det vil øge salget til de individuelt rejsende 129.

4.4 Markedsføring af museum
Kinesiske turgrupper har travlt. Deres dage er planlagte, så de får mest
muligt ud af, hvad de opfatter som korte åbningstider, og de skal nå at

Globenewswire.com, Alipay promotes smart tourism with global partners
Helsinkibusinesshub.fi, Chinas biggest mobile payment platform Alipay
expands to Finland with epassi payments
128 Cimple.se, Alipay i Sverige
129 Globenewswire.com, Alipay teams up with Nordic partners to bring smart
tourism to Chinese visitors
126
127
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tage billeder af flest mulige attraktioner og købe de souvenirs, der er
særlige for det givne sted.
Chinavia har udført analyser af kinesiske turister i Danmark og har
udarbejdet forskellige forslag til attraktioner og hoteller, der modtager
turister. Blandt andet foreslår Chinavia at man som museum er proaktiv
med at sende materiale ud til rejseselskabernes guider, så man er sikker
på, at man får den bedste præsentation af museet. De skriver også, at
man til de kinesiske gæster skal bruge mange superlativer130. Dette bliver
bakket op af et interview med kinesiske Amy Lee, marketings- og turisme
medarbejder i Hamborg:
“In your presentation of your museums – don’t be modest,
use big words. The best, the oldest, the biggest. Do the
same in the shop; the bestselling item, the most popular
book.”
Endvidere er meldingen, at kineserne har mere tiltro til produkter, der er
blevet præsenteret for dem ansigt-til-ansigt, hvilket på længere sigt
betyder, at det at deltage eller have en samarbejdspartner i Kina, som
præsenterer museerne og destinationens produkter på lokale messer, er
en fordel131.
”Introduce certain traits that are equal between China and
Denmark. The Chinese are proud. And not to offend you, but
in some areas Denmark is lacking behind. China has a longer
history that they value.”132
Kineserne kommer med en anden referenceramme, og derfor kan en
miniguide der tager udgangspunkt i deres referenceramme, når historien
bliver formidlet, være en fordel 133. Kinesiske turister efterspørger
muligheden for at bruge deres telefoner til at få audioguides eller QRkoder med relevant information på kinesisk. Hvis man implementerer
denne mulighed, bliver museerne mere attraktive og tilgængelige for de
kinesiske gæster, hvilket i sig selv er med til at give en fordel, når de skal
vælge, hvad de ønsker at besøge i landet134. Endvidere giver det
mulighed for at få adgang til data fra telefonen, som gør, at man kan
lære mere om turisternes færden 135.

VisitCopenhagen.com, Chinavia, good advice, attractions-cultural institutions
Lone Wiedemann, marketingskoordinator med fokus på Kina, Odense Bys
Museer.
132
Amy Lee, turisme og marketingsmedarbejder fra Kina
133 Oplevelsesacedemy.dk, Kursus materiale, Kina pjece
134 Interview med Amy Lee
135 Digitale Storbyrejsende og VisitCopenhagen.com, Chinavia, good advice,
attractions-cultural institutions
130
131
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I museet sætter de pris på, at der er afmærkede ’photo zones’ – hvilket
kan være en måde at interagere med museet. Men også en måde at
dirkere turisten rundt i det omlæggende
“Make it easy for your
område efter besøget på deres udvalgte
Chinese tourists to
interessepunkt. En anden service, som bliver
record the experience
værdsat, er muligheden for at få stemplet
so that they can easily
bøger og postkort med et unikt stempel fra
share their experience
stedet. Det kan være med logo og navnet på
with their friends. It’s
museet eller destinationen. Denne lille gestus
a big part of the
er med til at gøre indkøbet unikt og tilføre
journey.” (Amy Lee,
varen værdi for køberen.
turisme og
marketingsmedarbejd
UnionPay er det mest brugte betalingskort for
er fra Kina).
kinesiske turister, og det at have skiltet med,
at man kan modtage betaling med deres
fortrukne betalingsmiddel, kan betyde bedre handel.
Da Danmark ofte er en del af en større rundrejse, har de kinesiske
gæster ofte mange Euro med. Hvis man kan modtage Eurosedler og give
tilbage i danske kroner, kan dette være med til at forbedre
salgsmulighederne. Kineserne er dog tilbøjelige til at svare i surveys, at
det med at betale tilbage i danske kroner er dårlig service. Dette betyder,
at oplysningen om, at systemet er således, skal markeres tydeligt på
kinesisk. Taxfree kan også være med til at skabe øget omsætning.
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5. Del 3: Anbefalinger
VisitDenmark har opstillet nogle retningslinjer for, hvordan de
markedsfører Danmark som destination. Under sloganet ”Vær med og
vær til” ønsker de at skabe interesse for turisterne. De har identificeret
tre rejsebehov for den generelle turist til Danmark, hvilket i stor
udstrækning passer på den kinesiske turist der kommer til landet,
nemlig;
”1. Samvær (reconnect). Behov for at være en god forældre/partner/ven
og være en del af større fællesskaber.
2. Udforskning. Behov for at se og prøve noget nyt – udvide horisonten
og være på forkant.
3. Specialisering. Behovet for at få opfyldt specifikke behov og ønsker 136.”
Disse tre rejsebehov stemmer også overens med kinesernes ønsker til
feriedestinationen. Særligt nummer 2 om at udvide horisonten og være
på forkant, forstået som at man gør noget før resten af omgangskredsen.

5.1 Cases: Hvad kan vi arbejde videre med?
Kineserne opfatter ikke nødvendigvis Danmark som en destination i sig
selv, og ofte opfattes landet som en del af Skandinavien, mere end som
et selvstændigt land. Derfor er det vigtigt, at vi har stærke
samarbejdspartnere både på landsplan, på regionalt plan og i Kina. Når
man undersøger, hvad der virker rundt omkring i Danmark, kan man se
at fokus på, samt brugen af venskabsbyer i Kina er en fordel. Blandt
andet har Nyborg udvidet så de har fire venskabsbyer.
VisitDenmark er Danmarks ansigt ud ad til, og at være til stede på deres
kinesiske hjemmeside, blandt andet at være repræsenteret i deres
materiale om vikingerne, vil være med til at skabe synlighed. Eller som
Kina Alliancen Fyn at få oprettet en hjemmeside under VisitDenmark på
kinesisk om landsdelen. Ved at være repræsenteret på hjemmesiden kan
man overveje, om man kan undlade at oversætte sin hjemmeside til
kinesisk, men man bør følge online tilstedeværelse op med kinesisk
materiale på destinationen. På nuværende tidspunkt er Ribe og
Vadehavet repræsenteret via denne side:
http://www.visitdenmark.cn/ribe under overskriften ’De mest attraktive
byer’, her er en præsentation af Ribe, Domkirken, Ribe Vikingecenter og
Vadehavet. Samt under overskriften ’Kultur og arv Vestjylland’ er blandt
andet Fiskeri og Søfartsmuseet præsenteret. Hertil kommer at Ribe
Byferie, Ribes Vikinger og Ribe Vikingecenter er præsenteret under
overskriften ’Vikinger’. Desuden er der et par cykelruter beskrevet både i
Ribe og på Fanø.
Som UNESCO natur kan man finde inspiration fra Flåm i Norge. Her
markedsfører man ren og klar natur til kineserne gennem muligheden for
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ro og scenariske billeder. Samtidig har man taget højde for, at kineserne
har muligheden for at opleve naturen fra en komfortabel og luksuriøs
båd.
Alipay er kommet til Illum i København d. 23. oktober. Hvis de har
positive erfaringer med denne betalingsform, og vi finder at der er et
kundegrundlag for det, vil det være et interessant sted at sætte ind137.
Erfaringer fra Finland er allerede positive, og har vist øget omsætning.

5.2 Online medier
Man kan overveje at blive mere tydelig på disse platforme, da
undersøgelser af kinesernes motivation for valg af destination ofte er
forbundet med anbefalinger online. Man kan som destination invitere
nogen til at lave anbefalingerne. Og på lokaliteten kan man opfordre til,
at der bliver efterladt en anbefaling. En anbefaling kan evt. udløse en lille
gave som et postkort, en nøglering eller en kop gratis te.
Som kortet viser, har VisitDenmark fokus på nogle få punkter i Danmark,
hvor Vadehavsregionen er fraværende. Med viden om, at Syd- og
Vestjylland trækker flere kinesiske overnatninger end Fyn, kunne man
styrke hele Danmarks position som destination ved også at markere
interessepunkter i denne landsdel. At blive synlig på VisitDenmarks
kinesiske hjemmeside er første skridt til at blive synlig for de kinesiske
turister. Som vist ovenfor er det ikke ensbetydende med, at
Vadhavsregionen ikke er præsenteret på hjemmesiden.

Danmarkskort præsenteret på VisitDenmarks kinesiske hjemmeside i
oktober 2017 (visitdenmark.cn).
Via Dianping arbejder vi på at få kinesere til at give Ribes Vikinger
ratings, således at vi bliver mere synlige på rejseportalen. Herudover
arbejder vi på at få muligheden for at bruge vores egne billeder på siden.
Vi ønsker at fremhæve museet som et sted hvor gæsten kan interagere
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med udstillingen, opleve en anderledes museumsformidling og gøre et
godt køb i den flotte museumsbutik. På CTrip er der kommet lidt
anbefalinger ind for forskellige attraktioner i Ribe.
Hvis Vadhavsregionen sammen skal trække kinesiske turister til området,
står vi alle stærkere ved at hjælpe hinanden med at blive synlige på både
Dianping og CTrip.
Man kunne også overveje at oversætte sine hjemmesider til kinesisk.
Dette giver flere muligheder og fordele i forhold til at hjælpe den
kinesiske gæst til at forstå området og muligheder, samt at man her har
en platform til at formidle forskelle og ligheder mellem Danmark og Kina.
En hjemmeside opbygget til den kinesiske gæst kan være med til at
formidle dansk historie, nærvær og autencitet. En hjemmeside kan også
være med til at forklare, hvorfor et fænomen er specielt dansk.
Så er der muligheden for at være tilstede på de sociale medier, WeChat,
Weibo mv. Tilstedeværelse på de sociale medier, kræver at man tænker i
content. Hvor man tidligere tænkte i kampagner, vil kineserne
underholdes. Man kan forstille sig, at man følger en sød figur/maskot
rundt i Ribe og lade den fortælle en historie. Lad følgere lave deres egen
historie, i Ribe eller photoshoppede. Lad følgere lave en historie om,
hvorfor de vil til Ribe. Udskriv en konkurrence om slogan på kinesisk.
Man kan også overveje at bruge KOLs, altså folk der allerede har en
fanskare på de sociale medier, og som har muligheden for at influere
andres valg. Ved at have en ’good will’ ambassadør får man meget
hurtigt adgang til mange brugere, og man bliver hurtigere synlig i
mediebilledet.

5.3 Området
Kineserne har en generel forventning om at møde et land som er ”(…)
grøn, ren og tryg.”138 Og så leder de efter historiens vingesus og en
romantisk eventyrfornemmelse. De ønsker at se must-see attraktioner
både historiske, kulturelle og landskaber er interessante for dem. Steder
på UNESCO’s verdensarvsliste er også populære. Hertil kommer lokal
kultur; at opleve befolkningen, livsstil og kultur hvilket inkluderer at
smage lokal mad og deltage i lokale begivenheder. Og sidste ønske til
deres ferier er afslapning.
De ønsker en autentisk og scenarisk oplevelser, i frisk luft og uden støj
og med venlige mennesker. Det er vigtigt for de kinesiske turister, at
destinationen fremstår ren til alle tider, uanset om det er et hotelværelse
eller fortovet uden for et museum139.
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Og så skal der shoppes gaver til familie,
venner og kollegaer. Luksusvarer er
billigere i Europa end i Kina, og så er de
sikre på, at det ikke er kopivarer140.

“If at all possible make it
so, that your Chinese
guest can pay by their
phones using WeChat. It
makes it easier for them,
and they are more likely
to shop. And it makes
them believe that China is
accepted, which makes
them proud and again
more likely to shop.”
(Amy Lee, turisme og
marketingsmedarbejder
fra Kina).

På trods af nyere tendens til, at kineserne
begynder at booke flere af deres ferier
selv, så er størstedelen af rejserne til
Danmark booket gennem rejseselskaber.
Det er således ved rejseselskaberne, det
er vigtigt, at kendskabet til destinationen
er størst.
Desværre viser undersøgelser fra Sverige,
at selv destinationer, der er en del af
rejseselskabernes overordnede
pakkerejse, kan være relativt ukendte for
de medrejsende guider. Her bliver det vigtigt, at destinationen hjælper
med at ’klæde guiderne på’, så de har kendskab til de enkelte
destinationer. Selv hvis gruppen skal have dansk guide, og deres
medbragte guide skal oversætte til kinesisk, er det en fordel, at man har
fremsendt materiale før afvikling af turen141. Til dette tilføjer Lee:
”Make it easy for the guide to bring a group of Chinese
tourists. Logistic in transportation might make them decide
against your museums. But if you can sell them the idea of a
packaged tour e.g. come to your museum in the morning,
have lunch in town in a restaurant where they know the
group will be coming, so they don’t have to wait more than
10 minutes for the food – and they know to serve luke warm
or warm water instead of the cold water that you like, and
then follow it up with another must-see attraction on the
way back to their destination, it will be ideal.”
Amy Lee opfordrer til, at destinationerne husker på, at kineserne er et
stolt folkefærd med mange måder at forstå det at være velkommen på.
En af disse er at præsentere materiale om destinationen på kinesisk. Hun
siger, at Tyskland mister de kræsne kinesiske turister, når de ikke
oversætter museumsintroduktioner til kinesisk, og at mindre
destinationer kan blive større magneter for de kinesiske turister, hvis de i
modsætning til deres konkurrenter har oversat materiale.
Som det er vist ovenfor, fortrækker 70% af de kinesiske turister at
overnatte i de større byer, hertil kommer at 93% fortrækker at overnatte
på hotel. De forventer nye, moderne hoteller med høj service. Hvilket for
dem indbefatter muligheden for at lave instant nudler på hotelværelset
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(kræver en elkedel, dybe tallerkner og
spisepinde), at der er hjemmesko til
rådighed (det må gerne være tynde
engangs-hjemmesko i stof), tynde
morgenkåber samt muligheden for at få
ris og suppe til morgenmaden. Endvidere
kan det også betyde, at man om vinteren
bliver budt en varm opvredet klud til
hænderne og en kop te mens man venter
ved tjek ind, at man kan låne bøger på
kinesisk til om aftenen, eller måske
invitation til løbeture med personalet om
morgenen. Derudover er kineserne vant til
at der er kamme, badehætter,
tandbørster og tandpasta på værelset.
Man kan evt. sælge det i receptionen og
have vedlagt informationer herom med
priser i hotellets øvrige materiale142.

“The Chinese tourists
have full schedule from
the start of the day, so
make sure to have places
where they can rest. A
nice coffee shop where
they can drink luke warm
water or hot tea. Maybe
serve, if you have, a
Danish version of tea, if
not choose herbal tea.
The food served should
be local, if possible write
a bit about its
significance. The menu
should be presented with
pictures of the food, not
only text.” (Amy Lee,
turisme og
marketingsmedarbejder
fra Kina).

Når turisterne forlader hotellet om morgen
har de et pakket program, så anbefalingen lyder generelt på at have
steder tænkt ind i deres rejseprogram, hvor der er tid til at slappe af.
Promover en hyggelig museumscafé, hvor der er mulighed for at drikke
varmt eller lunkent vand. Sælg gerne urtete, her kan man med fordel
prøve at fortælle en historie om kamilleteen, som ikke er så kendt i Kina.
Hvis man sælger mad kan man prøve at lave et menukort med billeder og
fortælle en historie om de lokale madvarer og skikke.
Mad har stor betydning for de kinesiske gæster, men undersøgelser viser
igen og igen143, at de er mindre tilbøjelige til at ønske lokal mad til hvert
måltid. Faktisk vil de allerhelst, hvis der er en mulighed for at spise
kinesisk og tilvælge små retter af lokal mad ved siden af. Da dette
sjældent er en mulighed i Danmark, kan man prøve at hjælpe de
kinesiske turister
med ikke at tabe
ansigt over
manglende glæde
ved maden ved at
servere og anbefale
det på menukortet,
Udsnit af frokostmenu hos restaurant Kolvig,
hvor man kan
Ribe, oktober 2017.
smage flest
forskellige små
retter. I Ribe har kineserne dog den mulighed at spise på Peking House,
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som har en buffet med en blanding af kinesisk og dansk 144, samt på
Mongolian.
Kinesisk mad har ikke traditionelle mejeriprodukter, brød og rå salater,
dertil er deres mad ofte kogt eller stegt længe. Dette tilsammen får
dansk mad til at virke eksotisk. Og når kineserne ser et dansk menukort,
kan det i sig selv være en anderledes oplevelse, da få retter på et dansk
menukort indikerer, at køkkenet ved hvad de laver, betyder mange retter
på menukortet i Kina, at der er styr på det. Og hvor vi i Danmark meget
sjældent ser billeder af maden i et menukort, er billeder i menukortet en
måde at vise, at restauranten er i kategorien bedre-til-god145.
I Vadehavsområdet har vi en masse oplevelser, som tilsammen kan
trække den kinesiske turists opmærksomhed. Så ved at være synlige
online og have informationer på kinesisk, kan vi i samarbejde udarbejde
materiale over området, som gør det nemmere for den kinesiske turist at
se sig selv som gæst. Noget af det,
man kan arbejde med som
Renao
Renao betyder direkte oversat:
destination, er at gøre det nemt for
varm og støjende.
gæsten at overskue, hvad man kan i
Dette har en betydning for
området såsom museer, shopping,
kinesernes valg af steder at
mad. Hertil kommer at de gerne vil
besøge og steder at spise. Bl.a.
opleve det romantiske land og tage
kan man sige, at jo flere folk
de gode billeder. Dette kan man
der er på en restaurant eller jo
mere larm, der er på en
hjælpe med på forskelligvis. Man kan
attraktion, desto bedre. Altså
udarbejde et kort over området i stil
kan det betyde, at det vi i
med det her fra København. Her får
Danmark opfatter som
man et overblik over dagligdags
hyggeligt, bliver opfattet som
aktiviteter i byen. Kortet har også en
kølig og kedeligt af kineserne,
oversigt over attraktioner. Man kan
måske ovenikøbet som en
også udarbejde et kort, hvor man
uhyggelig og trykkende
stemning (Oplevelsesacademy)
guider til de gode foto-zoner.
2013a:19).
Særligt det at tage billeder, at dokumentere sin rejse, bliver fremhævet
fra mange sider. Kineserne er kendt for at tage billeder foran
turistattraktioner, hvilket man som destination med fordel kan bruge
aktivt. Et råd er at markere gode ’foto-zoner’, hvilket evt. kan tegnes ind
på oversigtskort til de kinesiske gæster hvis man ikke ønsker at opsætte
skilte. Og ved at inkludere attraktionens eller destinations navn i fotozonen kan man maksimere både publicity og gæstens ønske om nemt at
kunne dele og genfortælle oplevelser.

Pekinghouse.dk, Menu
Foodculture.dk, Jeg gider ikke H.C. Andersen, folk skal komme fordi maden er
god
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Udsnit af kinesisk kort fra København (Visitcopenhagen.dk, Nyt bykort
København på kinesisk).
Foto-zoner kan være alt fra statuer (gerne nogle man kan interagere
med), natur, bygninger, gæsten midt i en aktivitet eller i udklædning
m.v.146
Dette kort er et udsnit af ’H.C. Andersens fodspor’. Et kort der viser
turisten rundt i Odense ved at udpege interesse-punkter i byen. Fordelen
ved dette kort er, at vi kan være med til at styre turistens gang rundt i
for eksempelvis Ribe. Hvis man ønsker at vise andre sider af Ribe end
den let tilgængelige
gågade, kan man
indplacere en fotozone på kortet. En
tredje mulighed for
korttype, der kan
guide den kinesiske
gæst rundt, er også
inspireret fra Fyn. Her
er det et kort, hvor
man samler stempler
ved forskellige
attraktioner rundt på
Udsnit af kortet ’H.C. Andersens fodspor’.
øen.
Findes i trykt udgave med intro til stederne på
kinesisk og 9 andre sprog
(andersensodense.dk, I H.C. Andersens
fodspor).
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Der er syv
attraktioner
tilknyttet, og når
man har opnået tre
stempler, udløser
det en lille gave.
Børn som voksne
kinesere har
gennem de sidste
tre år taget del i
denne leg. På dette
kort får man et
overblik over,
hvorfor man skal
tilvælge denne
destination. Dette
kort er udarbejdet
på dansk, engelsk
og kinesisk.

Stempelkort, når barnet har tre stempler udløser
det en gave. Der er 8 attraktioner, en enkelt
udenfor Odense (visitodense.dk, Eventyrkort).

En fjerde mulighed, også inspireret fra Fyn, er at opsætte billeder rundt i
byen som tilsammen fortæller et eventyr. Ved hvert billede skal gæsten
tage et billede af sig selv eller en i selskabet, og via en app får de stykket
eventyret sammen. Den er
udviklet til IPhone og Android.
I Ribe kunne man fortælle en
historie om vikinger eller
Dronning Dagmar, mens man i
Esbjerg kunne fortælle en
historie om grøn energi.

App med tilhørende aktiviteter i byen
(itunes.apple.com, HCA App).

5.4 Samarbejdspartnere
Til den kinesiske gæst, som ikke ser Danmark som en enkeltstående
destination, men som en del af Skandinavien eller norden, er stærke
samarbejdspartnere vigtige. At vi kender overnatningstallene for de
kinesiske gæster, betyder ikke nødvendigvis, at vi ved, hvor de opholder
sig. Det handler derfor om at markedsføre sig direkte til de 29
rejseselskaber, der har ret til at operere i Danmark. Her kan man tilbyde
nogle forslag til ture med udgangspunkt i, hvor deres gæster ellers
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befinder sig i Danmark. Her gælder årshjulet for, hvornår man skal have
materiale klar til selskaberne, så de har relevant materiale til deres
kommende gæster.
Printet materiale kan gøres tilgængeligt ved visumkontorer i Kina, og
man kan i den sammenhæng overveje, om man skal indgå i samarbejde
med Shanghai Jungle som har lavet forskellige brochurer og magasiner
for at markedsføre Danmark som ferieland147.
En anden type samarbejdspartnere man kunne overveje var at invitere
herboende kinesere på besøg i området, mod at de giver anbefalinger på
Dianping og Ctrip. Herboende kinesere er også en ressource, når der skal
hyres ekstra museumsværter i sommerperioden.

5.5 Museum
Kineserne er vant til store afstande, og en tur fra København til Ribe er
ikke nødvendigvis langt for dem, men det er en fordel, hvis man kan
hjælpe dem med at udnytte tiden bedst muligt.
På hjemmesiden vil det være en fordel at have informationer om rejsen
til attraktionen tilgængelig. Med tanke på, at vi ved, at kineserne
hovedsageligt overnatter i København, kan man tage udgangspunkt i
dette148.
1) Dette kan blandt andet være, at man på hjemmesiden har
oprettet en opdateret rejseplan fra Hovedbanegården i København
med en detaljeret beskrivelse af, hvordan man benytter offentlig
transport i Danmark. Her kan man bl.a. som attraktion være
opmærksom på, at der er meget sparsomt information på engelsk
i DSB-togene.
2) Lav en detaljeret beskrivelse af, hvordan man kommer fra den
nærmeste station og ud til attraktionen. Vær opmærksom på, at
hvor et kort med vejnavne giver mening for danske turister, er det
ikke nødvendigvis det bedste valg til de kinesiske turister. Hvis
man er et sted, man ikke kender, og man ikke er vant til
stednavnene, er det nemmere at orientere sig efter
kendingsmærker i landskabet, så som kirker, restauranter og
attraktioner.
3) Hvis gæsten skal med en bus fra togstationen, så inkluder deres
opdaterede rejseplan på din hjemmeside.
4) En anden service kunne være at have telefonnummer på det
lokale taxa-selskab og ca. pris for turen mellem togstationen og
attraktionen listet på hjemmesiden.
5) Man kunne også prøve at henvise til en biludlejningsside. Da der
er færre biler på vejene i Danmark end i Kina149, er det muligt at
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man kunne tiltrække turister denne vej. Tilføj evt. et kort der
passer med marguerit-ruten.
6) Hvis man passerer gode steder til at tage billeder såsom parker
eller kirker, så marker dem og skriv et forslag til, hvordan man
går hen til attraktionen.
7) Endvidere kan man have givet turforslag, således at man på
hjemmesiden har vist, hvad gæsten skal lave ud over at besøge
den ene attraktion i den anden ende af landet. Man må gerne lave
et tæt pakket program.
Audioguides: kræver at der bliver udviklet en app til formålet. Til
gengæld kan man få værdifuld viden om turisternes færden. Med en app
skal man ikke til at trykke materiale om museet på papir, og ændringer i
materialet bliver mere fleksibelt.
I markedsføring af et museum kan det til kineserne være en fordel at
tænke museumsbutikken ind i markedsføringsstrategien.
Ligesom foto-zoner er populære inde på museet, er de også det uden for
museet. Derfor kan man med fordel bruge dette som et virkemiddel til at
guide gæsten videre til en anden attraktion i byen. Ved at lave et bykort
med afmærkede steder, hvor man kan tage gode billeder samt en
oversigt over de forskellige attraktioner og restauranter, kan man hjælpe
sin kinesiske gæst mens man promoverer området150. Dette kan
understøttes endnu mere ved at give dem et kort, hvor de kan samle
stempler fra forskellige steder, og når man har nok, udløser det en lille
gave. De kinesiske turister opsøger roen i deres ferier, men bliver
alligevel meget overraskede over, hvor stille der er i Skandinavien. De
kommer hurtigt til at kede sig om aftenen. Så aftenaktiviteter, aftenåben
på museerne eller butikker med længere åbningstider kan med fordel
fremhæves.

5.6 Erhvervsturister
På landsplan er der 7,1 million overnatninger på erhvervsturisme
området151. Ofte har de tid om aftenen, men ingen aktiviteter. Her kan vi
gøre mere for at fremhæve museets ugentlige aftenåbning.
Hertil kommer, at der er mange virksomheder i området, der laver
handler med kineserne. Som vist er kineserne meget optaget af at lære
deres forretningsforbindelser at kende væk fra mødebordet. Her kan vi
være med til at understøtte de erhvervsdrivende ved at have museer, der
formidler den særlige danske historie. Man kunne overveje at have
særlige ordninger med klubkort for virksomheder.

Oplevelsesacedemy.dk, Kursus materiale, Kina pjece
Dansk Erhverv (2017) Hurtigere, højere, stærkere – sammen med
erhvervslivet. Esbjerg Kommune. Kommunalvalg 21. november 2017, 2017:22
150
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6.1 Tips og tricks når man skal samarbejde med kineserne
I dette afsnit vil der blive sat fokus på forskellige kulturelle normer, eller
tricks man kan have gavn af at kende, når man skal samarbejde med
kineserne. Der er groft sagt fem typer af relationer, som man bør
introduceres for, når man arbejder med kinesere. Ikke at man
nødvendigvis bør indordne sig under deres normer, men for at man bedre
forstår, hvordan og hvorfor de agerer, som de gør. Disse fem typer af
relationer kan have betydning for forskellige aspekter i samarbejdet, da
de er styrende for respekt mellem mennesker. Disse normer kan i vid
udstrækning også overføres til andre asiatiske kulturer, bl.a. den
koreanske og japanske.
De 5 relationstyper er; hersker-subjekt, far-søn, storebror-lillebror,
mand-kone, senior ven - junior ven.
Disse relationer giver nogle forskellige positioner og nogle forskellige
rettigheder og pligter. Den position, som giver mest magt, kræver også,
at man udviser mest venlighed over for den/de anden/andre, som på den
anden side giver lydighed. Hertil kommer, at man groft sagt kan sige, at
kineserne forstår sig selv som en del af en familie eller gruppe mere end
som en selvstændig enhed. Dette ses også, når kineserne har en anden
fornemmelse af sammenhold på arbejdspladsen152. Nedenfor vil der
komme nogle eksempler på, hvornår dette kommer til udtryk i
dagligdagen.
At miste og at give ansigt på kinesisk
At tabe ansigt er ensbetydende med at miste sit gode ry og rygte,
selvrespekt og prestige. Man skal derfor helst prøve at være behjælpelig,
således at ingen mister ansigt. Et ordsprog i Kina lyder, ’at ligesom et træ
har bark har mennesker et ansigt, og at tabe ansigt er som et træ, der
har fået sin bark revet af – et spørgsmål om liv eller død’.
Ansigt er et udtryk for den respekt, man får fra sine omgivelser på
baggrund af ens position i det sociale netværk, og den måde man dels
varetager denne position dels opfører sig i al almindelighed. Det, der
adskiller ’kinesisk ansigt’ fra begrebet i andre kulturer, er bl.a., at
udtrykket hænger tæt sammen med konfucianistiske traditioner og
forpligtigelsen over for familien. Ens ’ansigt’ har betydning for familien,
ens sociale netværk og omgangskreds og deres ry og rygte.
Ansigt kan både bevares, gives, tabes og udveksles. Ansigt gives gennem
sociale ritualer som gave-givning, ros af modparten i offentlighed mv.
Tab af ansigt sker, hvis disse ritualer ikke overholdes. Hvilket kan være
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svært at se, når man står med en flok turister, men det kan være lige så
vigtigt her som i andre situationer153.
Guanxi
Dette er kort fortalt et ord for netværk. Det handler om at kende nogen,
som kender nogen. Den del kan man genkende uanset nationalitet, men
man kan ikke læse om relationen med kinesere i nogen former, uden at
blive introduceret til deres begreb for netværk.
I samarbejde med kinesere er første råd altid at bruge tid, og masser af
den, på at opbygge relationer, da to personer, der har et guanxi-forhold,
kan stille store krav til deres indbyrdes forhold. Man kan opnå et guanxiforhold på flere forskellige måder, og de giver forskellige grader af
forpligtigelser, men generelt så udvikles forbindelsen gennem tjenester.
Disse tjenester kan også forstås som investeringer i fremtiden.
”Guanxi er en måde, hvorpå man får ting gjort – ofte ting
som ellers ikke ville kunne lade sig gøre. Ofte er guanxiforhold ulige. Den ene part er ofte i stand til at yde større
tjenester end den anden, hvormed et afhængighedsforhold
udvikles. Kinesere vil altid forvente, at deres partnere
overholder reglen om gengældelse. Har man modtaget en
tjeneste, står man i taknemmelighedsgæld. Hvis en person i
et guanxi-forhold nægter at gengælde en tjeneste, taber han
ansigt. Man vil nemlig da have brudt regler som forpligtelse,
moral og tillid. Ens status står på spil, og dermed også hele
forretningsforholdet. Der er ikke langt fra brud på reglen om
gengældelse til sammenbrud af hele forhandlingsprocessen.
Guanxi er særlig stærk mellem folk, med hvem man har en
fælles historie f.eks. mellem folk fra samme egn, gamle
studiekammerater, soldaterkammerater m.v.”154
Da guanxi er bygget på en relation mellem mennesker, kan den ikke
overføres til andre eller til organisationer. Så et samarbejde med kinesere
kan kræve lange vedvarende møder, både formelle og mere uformelle
over lang tid.
Nej
Man kan opleve, at et ”ja” fra den kinesiske gæst ikke nødvendigvis er et
”ja” i den vestlige forståelse af ordet. Da et ”nej” vil kunne få den anden
part til at tabe ansigt, vil den kinesiske turist forsøge at undgå at bruge
dette ord. Et ”det er ikke praktisk”, kan således være en hentydning til at
svaret er nej. På denne måde bliver den kinesiske kommunikationsform
mere implicit og indirekte, end vi kan være vant til fra Danmark155. Dette
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kan gælde i mange situationer bl.a. at give udtryk for, at den
vejforklaring, man har givet, ikke har givet mening for modtageren.
Det med ikke at ønske at sige nej er ofte koblet sammen med ideen om
at opretholde ansigt.
Til tider kan man nå at opdage, at den kinesiske modpart gerne vil frem
til et andet resultat. Dette kan blandt andet være gemt i ytringer som
”det kan blive besværligt” eller ”er der en pænere vej?”.
Ros
Det er en dyd ikke at være for frembrusende i Kina, hvilket kan komme
til udtryk på forskellige måder. Men hvis en kineser begynder at rose
Danmark meget, så underspil. Og hvis de begynder at kritisere Kina, så
er det ikke nødvendigvis, fordi de giver udtryk for deres egen mening,
men i stedet fordi de ikke ønsker at prale.
Regning
Hvis man er ud at spise med sine kinesiske samarbejdspartnere, kan det
være rart at kende til deres tilgang til at skulle betale, når måltidet er
overstået. Det nemmeste er, at man på forhånd har aftalt med
restauranten, at du betaler uanset, da dine kinesiske gæster kan starte
en ”lille krig” om, hvem der kan komme til at betale først.
Der er 5 niveauer156 af høflighed inden for kategorien ”hvem betaler”,
som bl.a. er baseret på de 5 relationstyper.

Hvor gerne vil
du betale?

Hvad skal du gøre?

Du vil være
sikker på at
betale – du er
den ældste eller
den med mest
anciennitet

Vær sikker på at være den første til at forlade
bordet for at betale regningen. Man kan evt.
undskylde sig med at skulle på toilettet eller at
man bliver nødt til at tage et opkald. Vær
opmærksom på, at den, der ikke ønsker at betale,
kan bruge samme taktik, så hvis du er vært eller
højest rangerende ved bordet og derfor bør være
den, der betaler, bør du ikke forlade bordet nær
middagens afslutning uden også at betale.
Spørg efter regningen. Vær den første som får fat
på den, når tjeneren kommer med den. Kig ikke
på den, men sig noget i stil med ”jeg giver”, ”lad
mig få lov til at give middagen” eller ”I får
problemer med mig, hvis I rører den regning”.
Hvis der så alligevel er nogen, som vil være med i
kampen om regningen, så se surt på dem til de
giver efter.

Du vil gerne
betale

156
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Du har intet
imod at betale

Du er med i
kampen om at
betale, men kun
for syns skyld

Du vil ikke betale
– du er den
yngste eller den
med mindst
anciennitet

Spørg efter regningen og vent på at tjeneren
kommer med den. Led så efter din pung samtidig
med, at du kigger på de forskellige posteringer på
regningen. Lad andre være med i kampen, lad
dem se regningen, men når de tilbyder at betale,
kan du sige noget, der giver mening i forhold til
regningens størrelse. Hvis middagen svarer til en
fin men ikke et prangende måltid, kan man sige
”Lad mig tage den her regning, og du kan få lov til
at give den næste lidt finere middag”, hvilket ikke
betyder at du forventer noget der er bedre, men at
du anerkender den andens position som bedre end
din egen = du giver ansigt til din gæst, selvom det
er dig, der betaler.
Vent på at nogen andre ved bordet spørger efter
regningen, led så efter din pung i den forkerte
lomme. Ikke for hurtigt men heller ikke langsomt.
Tilbyd at betale dog uden at insistere. Vær
opmærksom og vid, at du risikerer at betale, da
andre kan sidde og spille samme spil.
Når du tænker, at regningen er på vej, er det en
ide at gå på toilettet. Hvis du ikke kan forlade
bordet, kan du lade som om din pung er væk.

Kampen om regningen kan ses i forskellige situationer, blandt andet også
hvis man har inviteret en kinesisk gæst med på museum. Derfor bør man
i alle situationer, hvor der på et tidspunkt skal betales, have tænkt
igennem, hvem i gruppen der skal ende med regningen.
Og står man som frontpersonale, f.eks. som museumsvært eller tjener,
kan man hjælpe sin danske gæst med at opretholde ansigt ved at hjælpe
dem med at komme til at betale. Her kan det være en fordel at vide, at
en kineser vil indgå i denne kamp, og har kineseren fysisk mulighed for
at stille sig op foran den danske vært, vil dette være en del af kampen
uden at det nødvendigvis betyder, at kineseren bør være den betalende
part. Som hovedregel bør man hjælpe sin danske gæst med at være den
betalende part i Danmark.
Navne
Kilder viser at vesterlændinge har taget kinesiske navne helt tilbage til
tiden omkring Tang Dynastiet (618-907). Kinesere og vesterlændinge,
der arbejder sammen, har stadig en tradition for at ændre navn, således
er det ikke unormalt at møde en kineser, der har valgt et amerikanskklingende navn. Det at have et navn, der er nemmere at sige for ens
samarbejdspartnere, kan være med til at gøre dele af samarbejdet lidt
lettere. Man skal dog være opmærksom på, at man ikke nødvendigvis
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bare kan oversætte sit eget navn til kinesiske skrifttegn, da alle skrifttegn
har deres egen betydning.
Kineserne kan finde på at give deres samarbejdspartnere tilnavne, hvilket
skal forstås i den relationen senior ven – junior ven. Blandt andet kan
tilnavne som lǎo (老) hvilket direkte oversat betyder gammel, men med
den indbyggede betydning, at man har visdom, og at man er til at stole
på. Eller man kan måske få tilnavnet xiǎo (小) som direkte oversat
betyder lille, men med den indbyggede mening, at du er yngre eller har
træk, der får dig til at fremstå yngre, end den du taler med, samt at
personen synes godt om dig157.
I Kina skriver man familienavnet først, og folk, man ikke er virkelig gode
venner med, omtaler man med Hr/Fru/Frk. eller bedre endnu, deres
professionelle titel, eksempelvis Direktør Wang. Kvinder, der bliver gift,
beholder deres familienavn, så hvis man befinder sig i et set-up, hvor
man møder et ægtepar, skal man ikke tage det for givet, at de deler
familienavn158.
Hvis du skal give nogen dit visitkort, er det god skik at række det med
begge hænder og holde det, så det er nemt at læse med det samme for
modtageren. Hav en særlig holder til visitkort, de er ’bærere’ af ansigtet
for din forretningsforbindelse.

6.2 Museumsværternes ’nye hverdag’
I Danmark står vi ofte bag en skranke og
tager imod gæsterne, mens der flere
steder i Asien står folk i døren for at sige
velkommen, her er en forskel i kultur,
som undersøgelse af kinesiske turister
viser, bliver opfattet negativt159. Kinesiske
gæster er vant til, at når de kommer ind
et sted, står folk parat til at gætte deres
behov og ønsker, inden de har ytret et
ord160.

Når vi ser de asiatiske
gæster nærme sig
museet, ser man nogle
gange at de går med
paraplyer i solskin, eller
har masker/mundbind på.
Paraplyen er med til at
forhindre at de får sol,
mens masken kan være
en af to ting; 1) De er
forkølet og vil ikke smitte
andre, 2) de er bange for
forurening.

Når vi skal hilse på gæsten, er
opfordringen, at man hilser ved at sige ’ni
hao’. Det vigtigste er, at man modtager sin gæst med et smil. Man skal
hverken nikke eller bukke, når man møder den kinesiske gæst 161,162.
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159 Chinavia 2013c:40
160 Oplevelsernesacademy 2013
161 Oplevelsernesacademy 2013
162 Til gengæld vil et nik sammen med et smil være en fin måde at tage i mod
gæster fra Japan og Sydkorea.
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Herefter kan man så vurdere, om sprogniveauet og længden af køen gør,
om man har lyst til at spørge ind til deres rejse, og hvad de skal lave
senere hen på dagen for derved at kunne give råd og forslag. Hvis din
kinesiske gæst deltager i samtalen og begynder at rose området til
skyerne, vil den normale danske reaktion ofte være at sige ”Tak, vi er
også meget glade for det her”, mens den kinesiske reaktion oftest vil
være, at de bør finde på noget negativt, så der er balance mellem Yin &
Yang. Det er ikke en katastrofe at sige tak, men er det den anden vej
rundt, og kineseren begynder at sige noget negativt om Kina, så find på
noget positivt at sige163.
Hvis det er en gruppe, som kommer ind ad døren, er det vigtigt at udse
hvem i gruppen, der er guide, da det er som regel guiden, der har booket
og betaler regningerne. Hvis det er grupper, der har en guide med, er det
en fordel, at al kommunikation omkring regler om fotografering eller hvor
toiletterne er lokaliseret, går gennem guiden. På denne måde er man
med til at opretholde guidens ansigt og derved også museumsværtens.
Men derudover er det godt at have guiden ved hånden, hvis der skal
indgås handler med gæsterne og sproget driller, eller de ikke er vant til
at betale med kreditkort.
Den næst vigtigste at identificere i gruppen er den, der er mest tilbøjelig
til at købe. Hvis man kan få denne person, ofte den ældste mand eller et
ægtepar, til at købe en souvenir, som man har mange af, og som er i en
rimelig prisklasse, kan dette have en afsmittende effekt på resten af
gruppen. Her er det et trick at fortælle om dansk design, lokalt
forarbejdet, unikt for stedet mv.
I Kina kan en ekspedient godt hjælpe flere kunder på en gang, dette kan
betyde, at den kinesiske turist har en tendens til at ville i kontakt med en
museumsvært, som er ved at betjene andre gæster. Den bedste måde at
håndtere dette på, er ved venligt at sige, at man vil være behjælpelig lige
om lidt.
Hvis man skal have sin kinesiske gæst til at skrive under på en
kreditkortbon, er det vigtigt, at man ikke kommer til at række dem den
røde kuglepen, som man måske lige har brugt til at markere steder på et
kort. Kinesere skriver navnene på deres afdøde med rød.
Kineserne bruger deres telefoner meget, og man kan komme ud for, at
de forventer, at man kan lade deres telefoner op, mens de er inde på
museet. Her kan det være en fordel, hvis man kan udpege et sted, hvor
de selv kan sidde og lade deres telefon op.
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6.2.1 Museumsbutikken
At de kinesiske turgrupper har så travlt, betyder bl.a. at de til tider
bruger mere tid i museumsbutikken end på selve museet.
Kinesere kan lide en god handel og vil gerne spørge om rabat. I
museumsbutikken kan man have sat opstillinger op, hvor man påpeger
hvilke varer, der er de mest populærere.
Kineserne sætter pris på, at museumsbutikken understøtter udstillingen,
så man ikke bare finder varer, man kunne have fået alle andre steder.
Dermed ikke sagt, at varesortimentet skal være helt eksklusivt for stedet,
bare det har en sammenhæng med museet. Derudover er kvalitet og
emballage vigtigt164.
En vare, der er købt i Danmark, er en garanti for, at man ikke har købt
en kopi, og at der er høj fødevaresikkerhed, når der er tale om madvarer.
Det er ikke altid, at gaver kommer ud af emballagen, så derfor er en flot
og uskadt emballage vigtig.
Forslag til varer de kinesiske
gæster efterspørger:
 Rav
 Dansk design
 Danske butter cookies
såsom dem Kjeldsens
laver. Meget gerne i en
dåse der
designmæssigt passer
til museet
 Lego hvis der er noget i
deres sortiment, der er
relevant for museets
udstilling
 Ecco
 Chokolade i flotte æsker165
 Lokale vare
 Replika smykker166
 Bøger på kinesisk
 Små ting i god kvalitet der ikke er produceret i Kina
 Uroer
 Smykker fra Pandora og Pilgrim

164
165
166
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Kinesiske (og andre asiatiske turister)
er vant til at modtage små gaver, når
de handler. Det bliver anset som god
service. Man kan skrive et centralt
placeret sted i butikken at køb over xantal kroner udløser en gave. Gaven
kan være et par postkort eller en blyant
eller en nøglering. Det behøver ikke at
være noget stort. Det er kutyme for
kinesiske turister at købe gaver med
hjem til kollegaer, naboer og børnenes
klassekammerater. Derfor har de ofte
brug for mange identiske ting i en
ordentlig kvalitet men til en lav pris.

“With a strong gift-giving
culture and high domestic
luxury taxes, the Chinese
travelers see shopping as an
important and integral part
of their travel, especially
shopping for international
luxury brands. Though the
numbers of Chinese
travelers is still on the rise,
the Chinese travelers punch
above their weight in terms
of shopping, accounting for
20% of global expenditure
on tax free shopping and
thereby making it an even
more important market to
Scandinavian destinations.”
(Chinavia 2013:6)

Chinavia anbefaler at man på forhånd
har fastsat nogle rabatter. Hvor det i
Danmark er normalt at regne rabat ud i
procenter (ex. -30%) er kineserne vant til at fokus er på, hvad varen
koster, når rabatten er fratrukket. Så hvis man er ved at forhandle
mængderabat med en kineser, er det smartere at nævne den faktiske
pris, man vil have for varen fremfor at nævne, hvor mange procent de
sparer. Derfor kan det også være en fordel at have vist den pris, som
varen kommer til at koste med rabat ved køb af 10/15/20 stk. Undgå at
sælge noget hvor der er fire identiske vare. Ordet for ’fire’ og ordet for
’død’ lyder næsten identisk, hvilket stadig kan afholde dem fra at købe
varen. 8 er derimod det heldigste tal, så tilbud hvor ottetallet indgår vil
være en fordel167. Dette gælder også for prisen 88 kr.
Kineserne køber langt
størstedelen af deres varer med
det formål at give dem som
Efterår,
ulykke
gaver. Til de helt små ting kan
Dødens
og
farve
det være en god ide at have små
dødens
poser, der nemt kan lukkes med
farve
Farven
et klistermærke, mens man kan
Farven
til
for liv og
glæde,
tilbyde at pakke de større gaver
vitalitet
fejring
ind. Her vil kineserne sætte pris
og fest
på, at gaven bliver pakket ind i
Kejserens
rødt168 papir, da det signalerer
farve
glæde, fejring og fest. Hvis man
ikke har rødt papir, så er det
bedst at vise papiret frem, og høre om de er interesseret i, at man
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pakker ind. De fleste vil sætte pris på en indpakning, men man kan ofte
opleve, at farvesymbolikken stadig spiller en stor rolle, og de derfor
hellere vil sige nej, end at stå med en hvid gave.

6.2.2 Erhvervsturisten
Håndtering af mødet med de kinesiske erhvervsturister kan kræve en
anden tilgang, end mødet med andre erhvervsturister.
Når entrebilletten skal købes, kan der opstå en ’kamp’ om, hvem i
selskabet der skal betale. Hvis der kun er kinesere i gruppen, er det ofte
den ældste i ’kampen’ der skal vinde retten til at betale (se også afsnit
4.2.1).
Når de gerne vil handle i museumsbutikken, gælder det igen om at styre
efter den ældste i gruppen. Chancen er, at det er ham - det er næsten
altid en mand - der er styrende for hvad hele gruppen køber af souvenirs.
Det sker til tider, at gruppen starter med at købe souvenirs før de går ind
i selve udstillingen, og til tider kan man opleve at der er en i gruppen,
som kommer tilbage igen for at returnere en vare. Dette er selvfølgelig
ikke sjovt for butikken, men chancen er, at varen er købt som et led i at
opretholde ansigt, men at den pågældende reelt ikke har råd i sit budget
til at følge de ældre forretningsfolks købemønster (se også afsnit 6.1).
Er der en i gruppen, som synes, at I skal
have et visitkort, så modtag det helst
med begge hænder og hold det fremme,
indtil de er gået. Man kan evt. lægge det
ved siden af kassen. Et visitkort er en
forlængelse af en kinesers ’ansigt’, og
derfor skal man så vidt muligt undgå at
skynde sig at lægge kortet væk i en
skuffe eller lignende.

Nogle gange kan man
opleve at kineserne tager
en bog i stakken på
hylden for derefter at
spørge efter en ny. Dette
er fordi bøger i en
kinesisk boghandel ofte
bliver læst i boghandlen
uden at blive købt.

6.3 Gode redskaber i hverdagen med kinesiske turister
En ordbog over ord ofte brugt i butikker:


http://www.visitcopenhagen.com/sites/default/files/asp/visitcopen
hagen/Visit-sites/Chinavia/PDF/retail_phrasebook.pdf

En liste over skilt på kinesisk:


http://www.visitcopenhagen.com/chinavia/copenhagen/signagebank
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Ordbog til telefonen:


http://www.visitcopenhagen.com/chinavia/copenhagen/appsuggestions

Kinesiske helligdage:


http://www.visitcopenhagen.com/chinavia/copenhagen/chineseholiday-calendar

’Danmark’ skrevet på kinesisk:
’Danmark’ skrevet på pinyin:

丹麦
Dānmài

’Ribe’ skrevet på kinesisk: 里伯
’Vadehavet’ skrevet på kinesisk: 瓦尔登海
’Skandinavien’ skrevet på kinesisk: 斯堪的納维亚
‘Skandinavien’ skrevet på pinyin: Sikandinaweiya
Nordeuropa, men det mest brugte ord for Skandinavien: 北欧
’Nordeuropa’ på pinyin: Beiou
De fire lande i Nordeuropa
(Danmark, Norge, Sverige & Finland): 北欧四国
(Kilde: Chinavia 2013d:16)
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6.4 Oversigt over rejseselskaber
6.4.1 Rejseselskaber der er godkendt af Kina
Navn på
rejseselskab
65-Ferie

Albatros Travel A/S

ANC / Amazing
Nordic Corporation

Aviendo Gateway
ApS

Balder

Beiou360 ApS

Borealis Destination
Management ApS

China Gateway

Dan Tour

Kontaktinformationer
Sølvgade 15-17
1307 København K
Tel: +45 33 93 53 88
E-mail: info@65-ferie.dk
Kontaktperson: Kirsten Hansen
Tøndergade 16
1752 København V
Tel: +45 36 98 98 98
E-mail: jga@albatros-travel.com
Kontaktperson: Jørgen Glen Andersen
Langholm 12, Veddelev
4000 Roskilde
Tel: 27 24 31 88
Fax: 46 37 28 64
E-mail: info@amazingnordic.com
Kontaktperson: Jian Shen Li
Vester Farimagsgade 1, 3.
1606 København V
Tel.: +45 20 35 13 56
Fax: +45 33 93 00 74
E-mail: anders.nielsen@aviendogateway.com
Kontaktperson: Anders Nielsen
Ægirsgade 45, 2. Th
2200 København N
Tel: +45 26 70 33 93
E-mail: karl@balder-cph.dk
Kontaktperson: Karl Malling Granov
Slotspladsen 1b
9000 Aalborg
Tel: +45 42 722 772
E-mail: dk@beiou360.com
Kontaktperson: Morten Kodal Dalum
H. C. Andersens Boulevard 5, 1. tv.
1553 København V
Tel: + 45 70 22 02 86
Fax: + 45 70 22 02 96
E-mail: info@bdm-info.com
Kontaktperson: Hans Aldal
Vester Farigmagsgade 1, 3. sal
1606 København V
Tel: +45 33 93 00 62
Fax: +45 33 93 00 74
E-mail: sally@chinagateway.dk
Kontaktperson: Sally Zhang
Stentoftevej 27
2650 Hvidovre
Tel: +45 26 36 58 58
E-mail: dantour.dk@gmail.com
Kontaktperson: Meng Zhao
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Danna Travel ApS

First Travel ApS

Go Nordic Tours

GreenGate Incoming

Grønlands
Rejsebureau

ICS (International
Conference Services)

Jensen Tour ApS

Kompas Scandinavia
ApS

Liberty International
Scandinavia

Højagervænget 10
2680 Solrød Strand
Tel: +45 91 55 05 68
E-mail: mail @dannatravel.dk
Kontaktperson: Xiao Zhong
Købmagergade 55, 1. sal
1150 København K
Tel: +45 33 18 92 00
Fax: +45 33 16 09 05
E-mail: maggie@firsttravel.dk
Kontaktperson: Maggie Li
Vester Farimagsgade 6, 5. Sal, room 5437 – 39
1606 København V
Tel: +45 33 93 88 44
Fax: +45 33 93 88 84
E-mail: gonordic@gonordic.dk
Kontaktperson: Henning Tougaard
Jónas Broncksgøta 35
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands
Tel. +298 350 520
E-mail: marni@greengate.fo
Kontaktperson: Managing director Marni
Hjallnafoss
Wilders Plads 13 A, 1. sal
1403 København K
Tel: 33 13 10 11
Fax: 33 13 85 92
E-mail: info@grb.dk
Kontaktperson: Peter Simonsen
Strandvejen 169-171
2900 Hellerup
Tel: +45 39 46 05 07
Fax: +45 39 46 05 15
E-mail: jette@ics.dk og direkte tlf. 39 46 05 00
Kontaktperson: Jette Iversen
Lyngbakken 55
3400 Hillerød
Tel: +45 23 48 58 18
E-mail: jensentour@jensentour.com
Kontaktperson: Jens Chr. Hildestad
M. D. Madsensvej 13
3400 Allerød
Tlf.: +45 48 14 19 97
Fax: +45 48 16 19 97
E-mail: info1.scandinavia@kompas.net
Kontaktperson: Nanna Alexandrova
Runebergs Allé 10
2860 Søborg
Tel: +45 20 12 01 14
E-mail: scandinavia@liberty-int.com
Kontaktperson: Peer Kjær
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Miki Travel AS

NordEu Travel ApS

Nordic Entry

Nordic Incoming

Nordic LBCool Travel
ApS

Nordic Star ApS

Nordic Travel
Associates ApS

Robinson
Scandinavia A/S

Sinex Rejser ApS

PB 559, Lokketangen 20A
1302 Sandvika, Norge
Tel: DK +45 36 17 88 10 NO +47 67 56 61 80
Fax: DK +45 36 17 88 12 NO +47 67 56 61 81
E-mail: r.usterud@group-miki.com
Kontaktperson: Reidar Usterud
Frederiksborggade 15, 2. sal
1360 København K
Tel: + 45 60 90 00 75
E-mail: dewi@nordeu.com
Kontaktperson: Dewi Sartika
Ørevadsvej 19
2400 København NV
Tel: +45 29 99 91 02
E-mail: chrsander@nordicentry.eu
Kontaktperson: Christian Sander
Postmannsvn. 6
2055 Nordkisa
Norge
Tel: +47 91110341
Fax: +47 94774056
E-mail: info@nordicincoming.net
Kontaktperson: Astrid Nesland
Naesborgvej 22, 1.tv.
2650 Hvidovre
Tel: +45 70 27 80 77
Fax: +45 36 14 14 17
E-mail: rybylau70@hotmail.com
Kontaktperson: Christine Østergaard
M. D. Madsensvej 13
3400 Allerød
Tlf.: +45 21 76 04 76
Fax: +45 48 16 19 97
E-mail: mads@nordicstar.dk
Kontaktperson: Mads Tange
International House, Bella Center
Center Boulevard 5
2300 København S
Tel: + 45 32 47 33 02
E-mail: mail@nta-travel.dk
Kontaktperson: Shengjia Gu
Carit Etlars Vej 3
1814 Frederiksberg C
Danmark
Tel: +45 33 31 08 47
Fax: +45 33 31 63 99
E-mail: rs@robinson.dk
Kontaktperson: Lone Flintegaard
Vesterbrogade 14A, 1. sal
1620 København V
Tel: +45 33 88 22 66
Fax: +45 33 88 22 69
E-mail: rejser@sinex.dk
Kontaktperson: Laila Liu
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Tumlare Corporation
A/S

Webport Limited T/A
RTS-Scandinavia

Vesterbrogade 6D
1620 København V
Tel: +45 33 14 52 22
Fax: +45 33 13 10 60
E-mail: loneve@tumlare.com
Kontaktperson: Lone Kofoed Vestergaard
(Tidligere: First Great Holdings Limited T/A
RTS-Scandinavia)
Gammel Kongevej 11, 3. sal
1610 København V
Tel: +45 33 63 72 00
Fax: +45 33 63 72 09
E-mail: aslam@rts-scandinavia.com
Kontaktperson: Aslam Akhtar

6.4.2 Andre aktører










ADP Cruise Frederica
o http://www.cruisefredericia.com/
BDP
o http://bdp.dk/cruise/
CTrip
o https://english.ctrip.com/
CYTS
o http://cytstours.com/en/un02
DMC
o http://dmcdenmark.dk/sightseeing
Intercruises Shoresites and Port Service
o http://www.intercruises.com/regions_destinations_content.
php?id=2
Kuoni
o https://www.kuoniglobaltravelservices.com/ourlocations.asp
TUI
o http://www.tui.cn/en/Outside-China
Viking Ocean Cruise
o https://www.vikingcruises.com/oceans/cruisedestinations/baltic/russia-the-baltic-sea/index.html
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6.5 Oversigt: På Dianping fra Ribe og omegn
http://www.dianping.com/search/keyword/3234/0_Denmark+ribe/p5

6.5.1 Attraktioner



























Museet Ribes Vikinger – ikke ratet
Ambrosius Stub – ikke ratet
Ansgar Statue – ikke ratet
Det Gamle Rådhus – ikke ratet
Hans Adolf Brorson Statue – ikke ratet
Hans Tavsens Hus – ikke ratet
Kannikergaarden – ikke ratet
Mandø Kirke – ikke ratet
Mandøbussen – ikke ratet
Maren Spliids Hus – ikke ratet
Naturudstilling Mandø – ikke ratet
Night Watchman Tour – ikke ratet
Ribe Bike Tours – ikke ratet
Ribe Domkirke – ikke ratet
Ribe golf – ikke ratet, 4 billeder
Ribe Kunstmuseum – ikke ratet
Ribe Vikinge Center – ratet af 2 VIP, 14 billeder + gæsternes
Sct. Catharinae Fountain – ikke ratet
Sct. Catharinae Kirke og Kloster – ikke ratet
Statue Hans Tausen – ikke ratet
Stormflodssjølen – ikke ratet
Stormflodssøjlen ved Vester Vedsted – ikke ratet
Toldboden – ikke ratet
Vadehavscenteret – ikke ratet
Villeboel Hobby og Park – ikke ratet
VisitRibe – ikke ratet

6.5.2 Spisesteder
















Buger King – ikke ratet
Cafe Bobbers – ikke ratet
Cafe K-ærlig – ikke ratet
Isvaflen – ikke ratet
Jacob A – ikke ratet
Klubben 1811 – ikke ratet
Kolvig Restaurant & Café – ikke ratet
Mandø Kro – ikke ratet, 2 billeder
Peking House – ikke ratet
Pinocchio – ikke ratet
Pizza Ekpressen – ikke ratet
Porsborg Vinbar – ikke ratet
Postgården – ikke ratet
Quedens Gaard Cafe og Krambod – ikke ratet
Restaurant Backhaus – ikke ratet
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Restaurant Dagmar – ikke ratet
Restaurant Kammerslusen – ikke ratet
Restaurant Mongolian Barbeque – ikke ratet
Rådhus konditoriet – ikke ratet
Sct. Peder Butik & Cafe – ikke ratet
Smørrebrødscafeen – ikke ratet
Sælhunden – ikke ratet, men 6 billeder
Temper Chokolade – ikke ratet
Vester Vedsted Vingaard – ikke ratet
Vægterkælderen – ikke ratet
Weis Stue Restaurant – ikke ratet

6.5.3 Natur




Riberhus slotsbanke – ikke ratet
Dyrehaven Ribelund – ikke ratet
Åstien – ikke ratet

6.5.4 Butikker



Ribe Glas – ikke ratet
Artizan Arts and Crafts – ikke ratet

6.5.5 Nogen at sammenligne os med




















Broholm Slot – ratet af 1, 9 billeder + gæstens billeder
Cafe Vallentin, Hillerød – ratet af 2 VIP, 4 billeder + gæsters
billeder
Carl Nielsens Barndomshjem – ikke ratet, 8 billeder
Dueodde strand – ikke ratet men har 5 billeder på deres side
Frederiksborg Slot – ikke ratet, men 4 billeder
Frilandsmuseet – ikke ratet men 6 billeder
Givskud zoo – er blevet ratet af en enkelt VIP
H.C. Andersen Statue i København – 58 ratings, mange fra VIPs,
148 billeder
H.C. Andersens Hus – 8 ratings, 5 er VIPS, en fra VisitNordic, 59
billeder
Holkenhavn Slot – ratet af 1 VIP, 10 billeder + gæstens billeder
Hotel Legoland – 2 rateings, 1 fra VIP, 23 billeder fra siden selv +
billeder fra gæster
Jellingestenen – er blevet ratet af en enkelt VIP
Karen Blixen Museet – ikke ratet men har 3 billeder
Koldinghus – er blevet ratet
Kongernes Jelling – 1 rating fra VisitNordic, 10 billeder
Legeparken Kolding – ratet af en VIP, 4 billeder + gæstens
Legoland - er blevet ratet, og af VIP folk på dianping. Giver
sammenligningsgrundlag for kommende gæster.
Louisana of moderne art – er blevet ratet, og af VIP folk på
dianping. Giver sammenligningsgrundlag for kommende gæster.
Magasin du Nord, København - er blevet ratet, og af VIP folk på
dianping. Giver sammenligningsgrundlag for kommende gæster.
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Marielundssøen i Kolding – er blevet ratet og har fået tilføjet
billeder, måske en måde at fremme naturturisme
Møns klint – ikke ratet, men har 2 billeder på deres side
Nationalpark Molsbjerge – ikke ratet
Randers Regnskov – er blevet ratet af en enkelt VIP
Ree Safari Park – ikke ratet, men har 5 billeder på deres side
Restaurant Valdemar, Kolding – ratet af en VIP, 13 billeder +
gæstens
Roskilde Vikingeskibsmuseum – ikke ratet men har 3 billeder
Sagnlandet Lejre – ikke ratet
See war museum – ikke ratet men har 5 billeder
Skagen by – ikke ratet
Sushi Room i Kolding – ratet af 1 VIP, 4 billeder + gæstens
Søllerød loppemarked – ratet af 1
Torslev Kirke – ikke ratet, 3 billeder
Vikingeborgen Trelleborg – ikke ratet
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