Værtskab for verdensgæster!
- taler du turistisk?

DET PROFESSIONELLE
TURISTERHVERV

Gæster på vej
Vi gør rigtig meget i Aarhus, Herning
ing og den øvrige
midtjyske region for at tage godt imod vores gæster.
Det er vi gode til, ikke mindst takket
ket være den indsats
du leverer som turismevirksomhed
ed i din hverdag.
Vi oplever heldigvis i disse år, at ﬂere og ﬂere
internationale gæster kommer til vores byer og region.
Med denne lille folder sætter vi fokus
okus på forståelse for
andre kulturer ved kort at beskrivee kendetegnene ved
nogle af de nationaliteter, vi tagerr imod.
Folderen her er langt fra et udtømmende
mmende leksikon og
må ikke opfattes som en generalisering
sering af de nævnte
nationaliteter. Den er tænkt som en hjælp i dagligdagen i mødet med vores internationale
ationale gæster,
baseret på fakta og erfaring med turisme.
God fornøjelse.

*Kilder: Visit Denmarks Turistundersøgelse 2011
011
“Turismens økonomiske betydning i Danmark
rk 2012”

Welcome

Wælkomm

EEnglænderne
n
nglænderne
l d
–V
Venlighed og naturlighed
Eng
glænderne sætter pris på een
Englænderne
vellfungerende oﬀentlig trans
sport, da de
velfungerende
transport,
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g
holder af
er godt
vant hjemmefra. De h



GoddagHello

byeens grønne områder, særli
gt parkerne
byens
særligt
o de aﬂægger også gerne stranden
- og

VelkommenWelcome

g skoven et besøg.
og

)DUYHOGood bye

TakThank you

Eng
nglænderne holder af en lett og
Englænderne
humoristisk omgangstone og
g forstår
humoristisk
glim
mrende den danske ironi, d
da den
glimrende

På gensynSee you later

minder om deres egen. De eerr
minder

9UVJRHere you are

prisbevidste, men er villige til
ti at betale
prisbevidste,
forr sjove kulturelle tilbud og god mad –
øl.
og ikke at forglemme – god ø

VÆRD AT VIDE
tEnglænderne holder af ægte,
lokale miljøer
tEnglænderne er meget ligetil

FORVENTNINGER
tilbud
tSpændende kulturelle tilbud
t Gode, enkle spisesteder
tGode,

SPISEVANER
Morgenmad: 7.30 - 8.30
Frokost: 12 - 13

ttPersonlig
Personlig rådgivning
tVenlig betjening

Aftensmad: 18 - 19

DERES TYPISKE DØGNFOR
DØGNFORBRUG = 1.884

kr.*

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel
Detailh

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Udﬂugter, kultur, mad & drikke

Välkommen

Vælkåmmen

Svenskerne – Venlighed
nlighed
li h d og enkelthed
k lth d
Svenskerne minder på mangee punkter
om os selv, men er en smule mere

MINIPARLØR

formelle i deres opførsel. De forstår



godt vores danske humor, men
en pas på
med ikke at blive for direkte. Ligesom
danskerne, elsker svenskernee god mad
og drikke (særlig folk fra Skåne),
ne), og
generelt er de meget positivtt stemte

GoddagGod dag

VelkommenVälkommen

FarvelAdjö

TakTack
På gensynVälkommen åter

over for den danske kultur.

VærsgoVarsågod

Andre sprog: Man vil ofte opleve,
pleve, at
svenskere taler engelsk, når de er i
Danmark.

VÆRD AT VIDE
tSvenskerne er mere korrekte end os
tSvenskerne er vilde med friluftsliv
Svenskerne sætter stor pris på at

FORVENTNINGER
tSammenhæng mellem pris og kvalitet
k lit t
tForslag til friluftsaktiviteter
tSteder med god, traditionel dansk mad
tRenlighed og ro

SPISEVANER
M
Morgenmad:
d 7.30
7 30 - 8.30
8 30
Frokost: 12 - 14
Aftensmad: 18 - 20

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 1.725

kr.*

kunne sidde i solen og nyde den
gode danske øl, og så har de svært
ved at undvære deres eftermiddags
”ﬁka” - gerne en kop kaﬀe og noget
sødt. Cykelture i naturen er også en
af deres helt store fritidsfornøjelser.
Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Skov & strand, danske spisesteder,
musik & kultur

Hei

Heij
Nordmændene – Friskhed
F i kh d og afslappethed
fl
h d
Nordmændene ligger tæt på os, hvad
angår både humor og sprog. Kulturelt

MINIPARLØR

minder vi meget om hinanden,
en, og



GoddagHei

VelkommenVelkommen

FarvelHa det bra

TakTakk

nordmændene er vilde med danske
TV-serier og musik (Kim Larsen,
en, Hanne
Boel etc.). Derudover er de helt
elt klart
Skandinaviens største naturelskere.
skere.

På gensynPå gjensyn

Andre sprog: Nordmændenee taler
virkelig godt engelsk, men hvis
vis man
taler klart og tydeligt, forstår de
næsten alt, hvad man siger påå dansk.

VÆRD AT VIDE
ttNordmændene
N d
Nordm
er meget glade for
deres land
ttNordmændene
Nordm
er friluftsfanatikere

VærsgoVær så god

FORVENTNINGER
tAt gøre et godt køb
tForslag til friluftsaktiviteter
tSteder med godt øl og god stemning
tGod service

SPISEVANER
M
Morgenmad:
d 7.30
7 30 - 8.30
8 30
Frokost: 12 - 14
Aftensmad: 18 - 20

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 2.195

kr.*

Nordm
Nordmændene holder meget af
nature
naturen og er ikke bange for dårligt vejr.
De er vilde med det danske øl og elsker
at gå ud og more sig. Som regel synes
de (med rette), at næsten alt er billigere i
Danmark, og de kan godt lide at købe fx
pølser, ost, vin og spiritus, som ligger
langt under norske priser.

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Skov & strand, gode spisesteder,
museer & seværdigheder

Willkommen

Vilkommen

TTyskerne – Venlighed
ghed og punktlighed
Tyskerne
opfatter danskerne som et
T
venligt
og gemytligt folkefærd
v
rd og
kommer
ofte hertil for at hygge
k
ge sig. De
holder
meget af ro og orden og gør en
h
dyd
d ud af selv at ﬁnde ud af tingene.
ingene.
Dog
D er de ikke bange for at spørge
pørge om
råd,
r hvis det er nødvendigt.

MINIPARLØR



GoddagGuten Tag

VelkommenWilkommen
)DUYHOAuf Wiedersehen

TakDanke
På gensynAuf wiedersehen

Andre
sprog: Nordtyskere taler
A
aler
efterhånden
rigtig godt engelsk
e
elsk og vil

9UVJRBitte

gerne
bruge deres sprogkundskaber,
g
dskaber,
men
m rigtig mange af dem taler
er stadig
kun
k tysk.

VÆRD AT VIDE
tTyskerne sætter pris på faste rammer
tTyskerne er vilde med vores
danske hygge
Tyskerne holder af at udforske på

FORVENTNINGER
tKlare og præcise informationer
ner
(gerne på tysk)

tGode traditionelle spisesteder
der
tNaturoplevelser - især strand
d og vand
tRo og komfort

SPISEVANER
Morgenmad: 8.30 - 10
Frokost: 12.30 - 14
Aftensmad: 18 - 20

egen hånd og gå rundt blandt
lokalbefolkningen, men er også glade
for vandland, tivoli, markeder og

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 1.692

kr.*

andre familieforlystelser.

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Familieforlystelser, strandliv,
museer & seværdigheder

Welcome

Wælkom

Amerikanerne – Service og åbenhed
Den klassiske amerikanske turist med
hawaii-skjorte og kamera om halsen

MINIPARLØR

er for længst forsvundet i horisonten



og erstattet med moderne turister,

GoddagHello

der kommer for at opleve vores

VelkommenWelcome
)DUYHOGoodbye

TakThank you

grønne proﬁl, vores cykelkultur og det
unikke skandinaviske design. De står
for rigtig mange overnatninger i

På gensynSee you later

Danmark, men som shoppere er de

9UVJRHere you are

for længst overhalet af kineserne.

VÆRD AT VIDE
tAmerikanerne elsker personlig
betjening
tAmerikanerne elsker at smalltalke
Amerikanerne kan godt lide man

FORVENTNINGER
tGennemskuelige priser
tGode, enkle apps
tHøj, personlig service
tHurtig betjening

SPISEVANER
Morgenmad: 7 - 8
Frokost: 12 - 13
Aftensmad: 18 - 19

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 2.342

kr.*

kalder dem ved fornavn og elsker i
det hele taget en uhøjtidelig
stemning. Samtidigt kan de dog også
være meget servicekrævende og
kræsne.
Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Rundture, shopping & traditionelle seværdigheder

Bienvenido

Bjænvenido

SSpanierne – Opmærksomhed
mærksomhed
k
h d og imødekommenhed
d k
h d
Spanierne
er moderne turister,
Sp
er, der
holder
af at indsnuse byens stemning
ho
temning

MINIPARLØR

og gerne alene. De er ikke dee store



GoddagBuenos dias

shoppere,
men holder af museer
sh
seer og

VelkommenBienvenido

gratis
kulturelle oplevelser. Dee er vant
gr

FarvelAdios

TakGracias

til at spise sent, men er i stand
d til at
tilpasse
sig vores spisevaner.
til

På gensynHasta la vista

Andre
sprog: De yngre spaniere
A
iere kan

VærsgoPor favor

gøre
gø sig forståelige på engelsk,
sk, men
generelt
taler hovedparten kun
ge
un
spansk.
sp

VÆRD AT VIDE
tSpanierne er meget prisbevidste
tSpanierne elsker udﬂugter og
forlystelser

FO
FORVENTNINGER
tSammenhæng mellem pris og kvalitet
tGode apps, gerne på spanskk
tEngageret personale
tForslag til familieudﬂugter

SPISEVANER
Morgenmad: 7 - 9
Frokost: 14 - 16
Aftensmad: 20 - 22

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 1.836

kr.*

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Museer, natur & udﬂugter

Benvenuti

Bænvenuti

Italienerne – Høflighed
fli h d og kvalitet
flighed
k li
Italienerne elsker at give og
modtage komplimenter, så en lille

MINIPARLØR

rosende bemærkning om deres
eres tøj



GoddagBuongiorno (Bundjorno)

VelkommenBenvenuti (Bænvenuti)

FarvelArrividerci (Arrividertji)

TakGrazie

eller børn vil falde i rigtig god
d jord.
Pas på med ironi, da italienerne
rne har
en tendens til at opfatte det mere
som drilleri.

På gensynArrividerci (Arrividertji)

Andre sprog: Italienerne taler
er helst

VærsgoPrego (Prægo)

kun italiensk, men de unge
norditalienere kan en smule engelsk.

VÆRD AT VIDE
ttItalienere
Italien er født utålmodige
ttItalienere
Italien er vilde med familieudﬂugter
Italiene
Italienerne sætter pris på at slentre

FORVENTNINGER
tKvalitetsvarer
tForslag til familieaktiviteter
tGode, veldrevne spisesteder
er
tRenlighed og venlighed

SPISEVANER
M
Morgenmad:
d 7.30
7 30 - 8.30
8 30
Frokost: 13 - 15
Aftensmad: 20 - 22

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 1.947

kr.*

rundt i byen og indsnuse stemningen
gen, få sig en god kop kaﬀe og gå i
butikker. De elsker også de grønne
områder og parkerne, hvor man kan
få sig en lille hvilestund. Dog er de
meget lidt begejstrede for regnvejr.

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Forlystelser, kultur, skov & strand

Welkom

Wælkom

Hollænderne – Enkelthed og ligefremhed
H
H
Hollænderne
er ofte erfarne og
ne
eget i
nemme
turister og minder meget

MINIPARLØR

hu
v. De er
humor
og opførsel om os selv.



GoddagHallo (Hahlow)

VelkommenWelkom

FarvelDag (Dakh)

TakBedankt

m
ans for
meget
selvstændige og har sans
ku
kker at
kulturelle
detaljer. De foretrækker
bl behandlet uhøjtideligt, åbent
blive
og ligefremt.

På gensynTot weerziens (Tut vérsins)

A
aler
Andre
sprog: Hollænderne taler

VærsgoAlsjeblieft

vi
virkelig
godt engelsk, og de viser
de gerne.
det

VÆRD AT VIDE
tHollænderne er praktiske og
fordomsfri
tHollænderne har begge ben
på jorden

FORVENTNINGER
tSammenhæng mellem pris og kvalitet
tSjove og lidt anderledes spisesteder
sesteder
tCykelture
tOpmærksom service

SPISEVANER
Morgenmad: 8.30 - 10
Frokost: 12.30 - 14
Aftensmad: 18 - 20

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 1.938

kr.*

Hollænderne er ret vilde med apps
og generelt ret sikre i deres valg af
udﬂugter. De har gjort deres
hjemmearbejde. De er ikke bange for
at prøve noget nyt eller anderledes
og er nemme at begejstre.

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

TOP TRE UDFLUGTSMÅL: Museer, cykelture, mad & kultur

Billede : Iwan Baan

Bienvenue

Bjæinveny

Franskmændene
e – Høflighed og ordentlighed
Franskmændene har ofte haft
ft ry for at
være arrogante, men i virkeligheden
gheden er
de yderst fremkommelige, hvis
vis bare

MINIPARLØR



man sætter sig det mindste ind
nd i deres

GoddagBonjou r (Bårnsjur)

kultur. De er meget åbne omkring
mkring at

VelkommenBienvenue

opleve nye ting og udforske et lands

FarvelAu revoir (O rewuar)

kultur. Et venligt bonjour og et mercii vil

TakMerci

altid gøre sig.

På gensynÀ bientôt
VærsgoVoici

Andre sprog: De unge franskmænd
skmænd
taler efterhånden et okay engelsk,
gelsk, mens
de ældre kun taler fransk.

VÆRD AT VIDE

FORVENTNINGER

tFranskmændene er meget

tSammenhæng mellem pris og kvalitet

kvalitetsbevidste
tFranskmændene er vilde med byliv
Franskmændene holder af
storbyferier, men er også åbne for
naturoplevelser. Dog er de ligesom

SPISEVANER

tRåd om gode spisesteder

Morgenmad 8.30 – 9.30
Frokost 13-15
Aftensmad 19-21

tKulturelle og musikalske oplevelser
tVenlig betjening
DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 2.197

kr.*

italienerne ikke meget for regnvejr.
De kan lide at gå på museer, da de
selv har en stolt museumstradition.

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

De er ikke store shoppere, men
falder for godt skandinavisk design.

TOP TRE UDFLUGTSMÅL:
Historiske seværdigheder, gode spisesteder, musik & kultur

Billede :Tony Brøchner

Ni hao

Nirao

Kineserne – Afslappethed
appethed og høflighed
Hovedparten af de kinesere, der besøger
Danmark, er veluddannede, og de

MINIPARLØR

ent og
kommer, fordi her er grønt, rent



GoddagNi hao (Nirao)

egel i
afslappet. De kommer som regel
grupper, og de vil næsten allee sammen
raktioner. De
besøge de klassiske turistattraktioner.
shopper også gerne og går efter ting
som Ecco-sko, ure og rav.

Velkommen Huan ying guang
(Ruan jing gwang)
FarvelZai jian (Sej djarn)
TakXie xie (Sje sje)
På gensynYi huir juan (Ju har djién)
VærsgoQing (Sjing)

nesiske
Andre sprog: Selvom de kinesiske
e, er deres
turister ofte er veluddannede,
engelsk meget mangelfuldt eller ikke
eksisterende.

VÆRD AT VIDE
tKineserne er meget autoritetstro
tKineserne opfatter os som meget
åbne og fordomsfri
Næsten alle kinesiske turister har

FORVENTNINGER
tGode shoppingmulighederr
tKinesiske restauranter
tInformation på kinesisk
tAutentiske kulturoplevelserr

SPISEVANER
Morgenmad: 7 - 8
Frokost: 12 - 13
Aftensmad: 18 - 20

DERES TYPISKE DØGNFORBRUG = 2.329

kr.*

smartphones, og de ﬂeste har
downloadet apps om stedet, før de
kommer. Dog savner de elektronisk
information på kinesisk, når de er her.
Så alt hvad der ﬁndes af kinesisk
information, digitalt eller ej, vil blive

Attraktioner

Overnatning

Detailhandel

Transport

Mad

taget imod med kyshånd.
TOP TRE UDFLUGTSMÅL:
Rundture, shopping, kultur

