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Målet for i dag 
- Med afsæt i inspirationskataloget, skal vi snakke 

digitale platforme for betalingsløsninger.  

- Jo mere I byder ind, desto mere arbejder vi 
konkret med jeres udfordringer 

Praktisk 
I får præsentationen efter i dag 
OG mine kontaktinformationer



Inspirationskatalog: 
Digital forretningsudvikling i turismen 2021



© Mette Johnsen

De ‘nye’ gæster brugte i 
betydelig højere grad 
digitale kilder. Dette ses 
bl.a. ift. generelle 
internetsøgninger, online-
bookingportaler, 
brugeranmeldelser, 
hjemmesider, sociale 
medier, kort/rutekort og 
videoer 

- fra Epinion 



Tema 6: Betalingsløsninger for udenlandske turister

At kunne modtage betaling på stedet for ydelser eller produkter, er en udfordring 
i de to destinationer, hvor mange virksomheder har udenlandske kunder, som 
bruger andre betalingskort end danske turister, og som i højere grad er vant til at 
kunne betale kontant.  

Særligt opleves det, at tyskere i modsætning til danskerne, foretrækker at betale 
med kontanter eller det nationale betalingskort EC-Karte 

Relativt få tyskere benytter sig af Visa og andre internationale kort, og selvom 
dette så småt er ved at ændre sig kan digitale betalingsløsninger allerede nu gøre 
processen meget lettere at håndtere.  



Danskere

- Planlægger meget af deres oplevelse på forhånd 
- Betaler gerne på forhånd:  

- 90% af danskerne har handlet online i 2019. 
Hele 83% af de 66-74-årige har handlet online i løbet af sidste [2019] 

- PGA. Corona har dansk indenrigsturisme fået et stort tryk 

- Meget godt vandt 
- Kompatible med alle gængse betalingsformer

- Kilde: Business-Tyskland.dk 
VisitDenmark.dk, SN.dk

http://Business-Tyskland.dk
http://VisitDenmark.dk
http://SN.dk


Tyskere

- I 2019 overhalede antallet af kreditkortbetalinger kontantbetalinger 
- (I Danmark overskred vi den grænse ca. 2005) 

- Udbredt kreditkort er EC-Karte - et debitkort - en udfordring i praksis. 
- Dog Generelt meget positive over at handle online  

- “Allerede i 2016 var andelen af de tyske forbrugere, der havde handlet 
online helt oppe på 93%, og for aldersgruppen 55+ gjaldt det hele 90%. “* 

- Ifølge data mere klar på at handle på forhånd med online 
- Stort fokus på betalingsbetingelser 

- Stort land med mange delstater, nogen er længere fremme end andre. 
Bayern er eksempelvis langt fremme med digitalisering i det hele taget.

- Kilde: Business-Tyskland.dk 
VisitDenmark.dk, SN.dk

http://Business-Tyskland.dk
http://VisitDenmark.dk
http://SN.dk


- Kilde: Business-Tyskland.dk

1 ud af 3 påvirkes igennem 
internettet til valg af Danmark 
som feriemål.

Andre faktorer, der påvirker valg af 
Danmark som feriemål:

Anbefalinger fra venner 
og familie

57%

Har brugt visitdenmark.de i 
forbindelse med inspiration og 
planlægning.29%

40% 21%

53%

Hjemmesider for 
destinationer i 
Danmark

Online bookingportaler (fx. 
Airbnb, Booking.com)

Hjemmeside for 
overnatningssted (fx 
hotel, feriehusudlejer)

13%

Hjemmeside med 
brugeranmeldelser (fx 
Tripadvisor)

42% af besøgene på visitdenmark.de kommer fra 
smartphone, 41% kommer fra desktop og 17% kommer 
fra en tablet.

Google Analytics 2017

INSPIRATIONDREAMING RESEARCH/PLANNING

Hvilke platforme bruges til rejseplanlægning?

74%

Tidligere erfaringer

Tyskerne forbinder Danmark med natur, strande, hav og 
kyster samt fred og ro.

VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2018.

Besøg på visitdenmark.de, som kommer fra 
søgemaskiner (Google), bruger i gennemsnit 2:01 min. og 
ser 2 sider pr. besøg. 

Google Analytics 2017

7,5 overnatninger i 
gennemsnit 2 personer i 

rejsegruppe 47% rejser 
med børn

Tyske turister i Danmark
Den digitale rejse

Er blevet inspireret til at 
rejse til Danmark via 
sociale medier.

13%

75% 38% 76% 

Hvilke digitale enheder benytter tyskeren?

http://Business-Tyskland.dk


- Kilde: Business-Tyskland.dk

EXPERIENCE/ON-SITE PLANNING

Tyske nyhedsbrevsabonnenter i
VisitDenmarks database.

2 ud af 3 er meget sikre på, at de vil 
anbefale Danmark som rejsemål til 
venner og bekendte.

55.000+

Hvilke digitale enheder benytter turisterne til at 
søge efter  information under ferien?

Hvor booker tyskeren sin indkvartering?

Brug af andre informationskilder under ferieopholdet:

112.000+
Tyske følgere på VisitDenmarks sociale
profiler.Den lokale 

turistinformation

31%

Benytter brochurer og 
kataloger

14% 23%

Personalet på 
overnatningsstedet

EXPERIENCE/ON-SITE PLANNINGBOOKING LOYALITY/REFLECTION/SHARING

38%

Internettet Sociale medier

7%

26%

Kort/rutekort 
(f.eks.  Google Maps)

10%

Hjemmesider med 
brugeranmeldelse

Tilbagevendende turister

87%

Tyske turister i Danmark
Den digitale rejse

Tyskerne bruger deres ferie i Danmark på at gå ture ved 
stranden og havet, slappe af på overnatningsstedet og 
shoppe. 

VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017

71% af tyskerne klarer deres feriebooking i Danmark 
online, 18% foretager bookingen telefonisk, mens 10% 
foretager den face-to-face. 

Den tyske rejseanalyse, RA2018

67% af de tyske turister vil med stor sandsynlighed 
komme til Danmark igen indenfor de næste 2 år. 

VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017

Via et rejsebureau

Andet

Har ikke købet eller booket

Via en online bookingportal

Direkte hos overnatningsstedet 54%

24%

13%

5%

3%

1-3 M

1 ud af 3 booker 
ferien 4-6 måneder 
før afrejse.

2 ud af 5 booker 1-3
måneder før 
afrejse.

http://Business-Tyskland.dk


Digital Betalingsløsning

/ digital betaling



En række løsninger på det danske marked:

/ digital betaling

Eks. Nets



A. Tænk produkter og oplevelser 
sammen i en fælles handelsplatform 

For at skabe en handelsplatform der både tilgodeser lokale og 
turister, bør de produkter, der kan købes, appellere til begge 

målgrupper. Derfor er det i videreudviklingen af lokale 
handelsplatforme, en god ide at have fokus på at skabe 

levedygtige koncepter, hvor bestilling af produkter og booking 
af oplevelser kan tænkes sammen og integreres på en 

platform, som er nem at benytte og som kan gøres tilgængelig 
på både dansk, tysk og engelsk. 


Hjemmesideplatformen Wordpress med det tilhørende 
webshop-plugin WooCommerce vil være et godt bud til at 
genetablere en løsning, der også kan fungere på den lange 
bane. Også platformen Wix - der indeholder en webshop-

løsning, kan være en mulighed. Organiseringen bag en sådan 
handelsplatform kræver i sagens natur at levering af produkter 

tænkes ind i forretningsplanen, så også den del kan fungere 
på længere sigt. Til dette kan samarbejde med eksterne 

distributionsvirksomheder være værd at undersøge nærmere.


Fælles e-handelsløsninger 
og samarbejder på tværs

© Mette Johnsen



En fælles platform? - nationalparkoutdoor.dk Eksempel

http://nationalparkoutdoor.dk


semitsaeby.dk Eksempel

Der har været 
mange, men de 
fleste falder på 
partnerskabs-
problemer …

http://semitsaeby.dk


Den sælgende hjemmeside

Primært budskab: 
Glæden ved produkt

Opfordring til handling 
Vej til at kontakte: “salg”

Sekundære budskaber/indgang:  
Hvis du er X, klik her 
Hvis du er Y, så se her. 
Hvis du bare vil Z, så se her.



Sitemap - Eksempel på oppustning

Stress-
ekspert

Bestil 
Stresskort Stresstest Ring mig op

• Eksempel på en side med “knopskydning”


• Generisk stresscoach

Forside Stress  
CoachingStresskort 10 gode 

råd Foredrag WorkshopViden om 
Stress KontaktOm Coach



Sitemap - optimeret

Foredrag

Seminar

Stresskort 
køb

Stresstest

10 gode råd 
om stress

Forside Vi tilbyder Viden om 
Stress KontaktOm Coach

Beregner

• Der skal tænkes i simplere oversigt og en større dybde 

• Hvor skal jeg som besøgende hen herfra? 

• Hold for øje, at der forsvinder 80% hver gang der skal klikkes videre - så kontakt skal 
tages senest som tredje trin 

• Vi har under 1 sekunder til at imponere og bekræfte besøgende.



Altid Mobile First
• 80%+ af jeres besøgende • <20% herfra

• Skjul Hero 

• Lidt tekst - men læsbar og 
små billeder. 

• Test med:  
https://search.google.com/
test/mobile-friendly

https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly


18 

SEO-historien	
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Hav en god og sigende overskrift, hvor lokationen indgår 
og dit vigtigste søgeord <h1> 

Udnyt billednavn og alt tags i dine billeder 

Skriv en unik og grundig beskrivelse af jeres services 
eller produkter 

Integrér anmeldelser til at skabe mere unikt indhold 

Udnyt andre indholdselementer som blogindlæg, 
relateret indhold eller foreslåede produkter eller services 

Skriv en god titel og metabeskrivelse, hvor lokationen og 
dit vigtigste søgeord indgår 

Forsiden	



30 

Byg	autoritet:	Links	fra	
lokalområdet	

krak.dk 
degulesider.dk 
yelp.dk 
misterwhat.dk 
bedoemmelse.dk 
tuugo.dk 
cylex.dk 
tupalo.dk 
advertise.dk 
yellowpages.dk 
openhours.dk 
hotfrog.dk 

Google ser links ligesom en stemme på din 
virksomhed. Det vil sige at den hjemmeside der 
linker til dig står inden for, at indholdet på din 
hjemmeside er godt og relevant inden for 
forretningsområdet. 
 
TIP! Omtale fra lokalområdet er med til at påvirke 
dine placeringer positivt. I kan med fordel oprette 
jeres virksomhed på de følgende 12 hjemmesider 
og dermed få et link til jeres hjemmeside.  
 
Husk også at få links fra omtale fra lokale aviser, hvis 
de nævner jeres hjemmeside på net-avisen. 



41 

Få masser af forslag med answerthepublic.com 

41 

Hvis I vil blive klogere på forslag til søgninger



Wordpress 
Wordpress er et såkaldt Open source-værktøj, og 
det absolut mest udbredte af de etablerede 
skabelonværktøjer. 63% af alle kendte hjemmesider 
er udviklet i dette værktøj. Det er gratis at benytte 
og redigere i, men der er også mange udviklere, der 
lever af at skabe skabelonporteføljer og plugins, 
som du kan betale mindre summer for at benytte. 


Plugins er nøglen til Wordpress’ succes: Her findes 
solide betalingsplatforme, produktoversigter, 
sammenkobling med sociale medier, anmeldelses-
platforme og kalendere. Der er også mindre 
tilføjelser som sprogversioneringer, pop-up-bokse 
og meget andet. Adgang til plugins er direkte 
indbygget i Wordpress, så du kan finde dem direkte 
i værktøjet, uden at skulle gennem en tredjepart.  
 
Du kan finde en enorm mængde skabeloner at 
basere din hjemmeside på – mange er gratis, men 
der er også mere avancerede versioner, der er 
tilgængelige mod betaling.  
 
Tilgængelighed: Platformen kræver lidt øvelse og 
kendskab til hjemmesideoprettelse. Selve 
værktøjerne kan findes i gratis udgaver. Her finder du det:  

wordpress.org

Brug AMP 
(Accelerated Mobile 

Page) plugin

http://wordpress.org


Standard Wordpress Backend Woocommerce

Kan bruge eks. Nets 
som kortindløser.

I sig selv koster det 
3,9 % + 0,3$ pr. 

Handel



Meget store 
tilpasningsmuligheder

Eksempler på 
udseende



Eksempler på 
udseende



Wix
Wix er et gratis værktøj til at oprette en 
skabelonbaseret hjemmeside. Fordelen her er at 
fokus er på en bred tilgængelighed, men også 
større dybde end Google Sites.  
 
Du har nemlig adgang til at kunne bygge en 
webshop og tilføje kalenderbooking af 
begivenheder. Desuden har værktøjet en række 
ekstra muligheder som en logo/visitkort-designer. 
Det skabelonbårne koncept betyder, at du som 
bruger er bundet af en række basale løsninger, 
som du kan redigere i. 


Udgangspunktet er dog veldesignet og 
løsningerne er elegante, så det er kun en ulempe 
for dig, hvis du behøver noget meget komplekst 
eller personligt. Ligesom med Google Sites, 
kræver værktøjet at du vælger en betalt version, 
for at få dit eget domænenavn, og derudover for at 
undgå de af mange udskældte Wix-reklamer. 
 
Tilgængelighed: Let platform at arbejde med på 
overfladen. Kræver en Google-bruger. For at 
lægge siden på egen webhotel og lignende, 
kræver det kendskab til hjemmesideoprettelse.

© Mette Johnsen

Her finder du det:  
wix.com

http://wix.com


Har forskellige 
kortindløsere til 
forskellige løsninger

Bruger Stripe til 
kreditkort



Et par vigtige 
huskeregler

Sikkerhed: 
- Sørg for at bruge betroet hosting: one.com / simply.com er gode bud

- Hav SSL-certifikat: Købes eller indsættes hos hosting

- Ej jeres egne data

http://one.com
http://simply.com


Digitale E-handelsløsninger

© Mette Johnsen



Paypal er 
betalingskanal

Kan installeres på de 
fleste hjemmesider

Har sin 
egen app

Prisen: 
3,6%+ 

2,6 DKK / 
handel



Udbredt løsning i DK - men kun 
DK  
- overvejer dog udvidelse mod DE

Til hjemmeside og 
app

Glidende 
prisstruktur 
på enhed

V. 2000 
handler:  

0,6 DKK + 
abonnement på 29 

kr. /månedligt 



Til hjemmeside og  
har egen app

Fast 
prisstruktur 
på enhed

Pris: 
1.4% + 1.80kr 

for europæiske kort 
2,9% for ikke-

europæiske kort 

Meget udbredt som 
betalingsløsning



Venmo er en social 
betalingsplatform

Tænk Facebook 
møder Mobile Pay

Mest i USA



OTA’er: Hotels/booking/Expedia/etc. 
Alle bruger egne betalingsløsninger - primært 

gennem NETS



BilletExpressen
BilletExpressen er en digital portal, der er 
udbredt som portal for arrangører af aktiviteter 
og oplevelser. 


BilletExpressen bruges blandt andet af flere 
destinationsselskaber så som Destination 
Vesterhavet, Destination Sjælland og 
Destination Sønderjylland, til at udbyde 
områdets aktørers aktiviteter og begivenheder, 
for at give gæster et samlet sted at søge 
deres informationer. 


Platformen tilbyder at håndtere dine events 
med hensyn til billetsalg, tilmelding og 
deltagerregistrering. Det koster noget, at have 
en leverandør som BilletExpressen, men du 
kan styre prisen ved selv at lave meget af det 
praktiske og kun overlade betaling og 
registrering til platformen.


Tilgængelighed: Kræver en forretningsaftale 
med udbyderne. Derudover ingen særlige 
tekniske evner.

© Colin J. Seymour, Varde Ådal Lam 

Her finder du det:  
billetexpressen.dk

http://billetexpressen.dk


DuGlemmerDetAldrig
DuGlemmerDetAldrig er, ligesom 
BilletExpressen, en portal for oplevelser og 
aktiviteter. Kanalen tager en provision af dit 
salg og promoverer som modydelse din 
oplevelse for potentielle kunder. 


Platformen har sin egen backend, så du skal 
ikke selv have produktet liggende et sted. 
Fordelene her er eksponering gennem en 
tredjepart og at dine produkter opbevares 
uden at du skal investere i webhotel. Ulempen 
er at man skal overholde DuGlemmerDet-
Aldrigs prispolitikker og garanti-ordninger.


Tilgængelighed: Kræver en forretningsaftale 
med udbyderne. Derudover ingen særlige 
tekniske evner.


Her finder du det:  
duglemmerdetaldrig.dk

https://www.duglemmerdetaldrig.dk/


Outdoor365
Outdoor365 er en nystartet oplevelsesportal, 
dedikeret til oplevelser og aktiviteter der har med 
naturen at gøre. Den er et direkte resultat af de 
øgede behov for digitalisering under corona-
krisen og efterspørgslen på naturoplevelser. 


Portalen stiller plads og synlighed til rådighed for 
dig. Den er stadig ung, men indholdet er allerede 
etableret og den er værd at have sine produkter 
på.


Tilgængelighed: Kræver en forretningsaftale 
med udbyderne. Derudover kræver den ingen 
særlige tekniske evner.


Her finder du det:  
outdoor365.dk 

https://www.outdoor365.dk/


Airbnb  
Airbnb er en platform, du kan benytte til at 
sælge dine overnatningstilbud, og som noget 
nyt også oplevelser og aktiviteter i dit 
lokalområde, som du er vært for. 


Den er meget ny, hvad angår danske 
oplevelser, men konceptet er det ganske 
samme som med Airbnb’s overnatningstilbud: 
De tager et gebyr for en booking og resten af 
pengene går til dig. Her er Airbnb dog 
interesseret i at vide, hvor din erfaring med 
facilitering af oplevelser kommer fra. På denne 
front adskiller oplevelserne sig fra 
overnatningsdelen ved at være mindre 
amatørbåret. Det væsentlige her er den 
eksponering, en stor spiller som Airbnb kan 
levere, særligt over for nye målgrupper.


Tilgængelighed: Med basal viden om 
profiloprettelse kan du oprette et produkt på 
Airbnb.


Her finder du det:  
airbnb.dk 

https://www.airbnb.dk/


Airbnb Både for  
overnatning og oplevelser

Eksempel

Priser ca. 7,5 
% pr. handel



Case: Online-oplevelser på AirBnB 

Airbnb.com baserer sædvanligvis deres 
forretningsgrundlag på rejser til ind- og udland, men 
under coronakrisen har de som så mange andre 
virksomheder måttet retænke deres 
indtægtsmuligheder. Det har de blandt andet gjort 
ved at tilføje interaktive online oplevelser til deres 
produktportefølje.


På tværs af nationaliteter og geografi kan man via 
AirBnBs online oplevelsesplatform tilmelde sig 
diverse digitale events lige fra et kursus i hvordan 
man laver kaffe-cocktails med en spansk bartender 
til et virtuelt besøg på en fårefarm i New Zealand. 

Se de forskellige online  
oplevelser på airbnb.com

Eventen afvikles virtuelt med det online mødeværktøj 
Zoom og i selskab med værten og de andre 
deltagere, får man dermed mulighed for at opleve 
eller lære noget nyt uden at forlade sit hjem. 
Konceptet er blevet taget godt imod i udlandet, men 
der er endnu ingen danske events på sitet, så her 
ligger der måske et potentiale fremadrettet, for enten 
at koble sine events op på Airbnbs platform, eller 
blot lade sig inspirere af konceptet.

Digitalisering af  
oplevelser og events

http://airbnb.com


Tripadvisor
Tripadvisor har udviklet sig meget siden den 
startede som en kanal til simple oplevelser og 
aktiviteter verden rundt. I dag er den både 
anmeldelsesplatform og formidler af 
professionelle oplevelser og overnatninger. Som 
turismeaktør i Danmark er den svær at komme 
udenom, da den har godt tag i vores naboer – 
både Tyskland, Norge og Sverige. 


For at have en god tilstedeværelse på 
platformen, skal du primært sørge for at de 
udfyldte informationer om din virksomhed er 
udfyldt fyldestgørende og korrekt – og så skal 
du svare på anmeldelser. 


Afhængigt af mængden behøver det ikke være 
alle, men gode anmeldelser ser bedre ud, når 
modtageren kvitterer med en oprigtigt tak og 
dårlige anmeldelser mødes med forståelse og 
høflighed.


Tilgængelighed: Oprettelse af en profil kræver 
basalt kendskab. Håndteringen af anmeldelser 
kræver vedholdenhed.

Her finder du det:  
tripadvisor.dk

http://tripadvisor.dk


Tripadvisor Booking er muligt direkte

Eksempel



Men det koster  
 da det er en del af 

markedsføringen
15% for fuld 
12% for begrænset visning

Eksempel



Betaling på stedet kan løses med iZettle 
og klar kommunikation

Til at løse udfordringen med at kunne modtage 
betaling på stedet, er iZettle et oplagt valg. iZettle 
kommer med sin egen hardware, en kortlæser, du 
skal tilslutte en tablet. Løsningen er økonomisk 
tilgængelig for selv mindre virksomheder og meget 
sikker.  
 
Paypal er på samme måde en betalingsform, 
mange tyskere er vant til at bruge, men den kræver 
en digital platform at henvise gæsterne til. Google 
Pay og Apple Pay, såvel som MobilePay, er stadig 
ikke slået igennem på det tyske marked, så de er i 
dag ikke ideelle, hvis du skal favne turismen sydfra.


Ved dels at have en løsning og dels at melde det 
klart ud, gør du din virksomhed mere attraktiv for 
både forbipasserende fodtrafik og for de mange e-
handlende. Det viser, at du tager deres behov 
alvorligt og at du har tænkt dem ind i din forretning.

Betalingsløsninger for  
udenlandske turister

Uanset om du vælger iZettle eller 
Paypal, er det vigtigt at gøre 
opmærksom på betalings-
muligheder, både fysisk i form af 
skiltning på dit sted, og online på 
eksempelvis din hjemmeside.  

Læs mere om 
værktøjerne i 
næste kapitel



iZettle -> Zettle by Paypal

Hardwareløsning: 
Kræver tablet / 
smartphone tilsluttet

Kan også sættes op 
som online betaling, 
med egen 
Kortindløser 

Anskaffelse + 
Flad 

transaktionsrate: 
1,95%



• Helt som betalingskort - bundet op 
på traditionelle kortløsninger: Visa/
EC-karte etc. 

• Trådløs terminal behøvet 

• Transaktionsfee som de kort, de er 
bundet til



Tak!
Trond Poulsen 
Seniorstrategikonsulent 

T: +45 4094 1612 

M: trond@orangeelevator.com


