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Effekt
Denne rapport samler op på 

tilskuernes svar og viser, hvordan 
de har oplevet eventen. 
Herudover beregnes den 

turistøkonomiske effekt for Fyn 
ved at ligge jord til eventen.

Dataindsamling
I samarbejde med Wilke

Markedsanalyse har Sport Event 
Fyn gennemført 420 interview 

blandt tilskuere on site til eventen. 
Interviewene er indsamlet i 

perioden 18.-21. oktober 2018.

Spørgeskema
Spørgeskemaet er konstrueret med 

udgangspunkt i fire områder der 
dækker over:

1. Besøgstype

2. Oplevelsen

3. Økonomisk betydning

4. Baggrund

Event
Den absolutte verdenselite 

gæstede i efterårsferien 2018 
Odense Idrætspark til Danisa

Denmark Open. Det er 12. gang for 
Odenses værtsskab, og turneringen 
har status af BWF World Tour Super 

750.
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SUMMARY
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Summary

Eventen er et tilløbsstykke der tiltrækker besøgende og omsætning til Fyn!

➢ Det er på ingen måde kun fynboerne selv der synes, at det er interessant at se Badminton i Odense Idrætspark. Faktisk udgør 
fynboerne kun (13 %) af tilskuerne. Eventen tiltrækker især tilskuere fra hele landet, men også en væsentlig andel fra udlandet (20 %). 

➢ Sammensætningen af tilskuere, set ud fra et demografisk perspektiv, viser ydermere at eventen tiltaler mange forskellige grupper -
både på tværs af køn og alder.

➢ Selvom eventen er placeret i efterårsferien (uge 42), så kommer tilskuerne til Fyn med det primære formål at se badminton. Det er 
ligeledes kun et fåtal, der har flyttet et alternativ besøg til Fyn ved at komme til eventen. Det betyder altså, at størstedelen af det 
forbrug der bliver lagt på Fyn kan betragtes som ”nye penge” til det fynske erhverv.

➢ Over halvdelen af tilskuerne (der bor uden for Fyn) overnatter minimum én gang i forbindelse med eventen. Langt de fleste 
overnatninger finder sted i Odense og 89 % af overnatninger kan betegnes som kommercielle.

Tilskuerne har i gennemsnit købt billet til to af de seks spilledage

➢ Lige over halvdelen (51 %) af tilskuerne havde dog kun billet til én dag. Omkring ¼ af alle billetter blev allerede solgt i marts måned, 
hvor billetsalget startede – altså over et halvt år før afviklingen af eventen.



Summary

Den samlede oplevelse af eventen er meget positiv!

➢ 89 % af tilskuere har haft en god eller meget god oplevelse. Dette ligger på samme niveau som sidste års event.

➢ Tilfredsheden med eventen smitter i den grad også af på tilskuernes anbefalingsvillighed (net promoter score). Net promoter scoren 
for eventen ligger på 47 (i 2017 var den 49). Denne score er fremkommet ved at over halvdelen (54 %) kan betegnes som promoters 
(ambassadører) og kun 7 % er detractors (kritikere). 

➢ Denne event performer tilfredsstillende på de fleste af de målte forhold - specielt stemningen under eventen. Dette er særligt vigtigt, 
da lige præcis stemningen har afgørende betydning for den samlede oplevelse. Derfor er det vigtigt løbende at optimere på forhold, 
der kan tilgodese ”den gode stemning”.

➢ Til trods for en generel god vurdering, så vurderer tilskuerne en række parametre, som stemning og udsynet fra deres plads, dårligere 
end sidste år.



Summary

Danisa Denmark Open har samlet set skabt en turistgenereret omsætning på 18,4 mio. kr.

➢ Beregningerne viser at 68 % (svarende til 12,6 mio. kr.) af den turistgenereret omsætning stammer fra tilskuerne ved eventen.
Herunder vejer specielt de danske tilskuere (uden for Fyn) tung med 9,7 mio. kr. i år er der alt i alt blevet solgt 17.337 billetter, hvilket 
er 837 mere end i 2017.

➢ Deltagere, delegerede og frivillige m.v. står for de resterende 32 % af omsætningen (svarende til 5,8 mio. kr.).



BESØGSTYPE
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Geografisk spredning af publikum

UdlandØvrig DKFyn

67 % 20 %13 %

Kilde: Badminton Danmark



36%

30%

30%

22%

9%

5%

Med partner/ægtefælle

Med børn

Med ven/venner

Med anden familie

Alene

Med andre
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Hvem opleves eventen med?

Er du alene eller sammen med andre til denne event? (n = 420)



71%

55%

32%

23%

17%

11%

5%

3%

9%

Almen interesse for sporten

Dyrker selv/har tidligere selv dyrket sporten

For oplevelsens skyld

Møde/se sportsstjerner

Er familie/ven med én eller flere af deltagerne

Give deltagerne fra mit land/by opbakning

Jeg var i nærheden

Jeg var på ferie i området

Andre årsager
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De tilskuere der er blevet tiltrukket af 
eventen har oftest selv en direkte relation 
til badmintonsporten. Enten fordi de selv 
dyrker/har dyrket badminton eller pga. en 
generel interesse for sporten.

Derudover kommer tilskuerne for at få en 
oplevelse!

Primær årsag til at være tilskuer

Hvad er de primære årsager til, at du valgte at tage til eventen? (n = 350)
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61%
af alle tilskuere, uden for Fyn, 
overnattede min. én gang på 

Fyn i forbindelse med eventen.

77%
af overnatningerne på Fyn fandt  

sted i Odense.

89%
af alle overnatningerne på Fyn 

kan betegnes som 
kommercielle.

Overnatninger



Overnatningsform
blandt tilskuere

Antal overnatninger

n = 196
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59%

11%

11%

5%

4%

4%

2%

4%

Hotel

Familie/venner

Privat indlogering (f.eks. Airbnb)

Bed and breakfast

Sommerhus

Vandrehjem/feriecenter

Camping

Andet sted

2,9 
nætter
i gennemsnit pr. 

tilskuer (bosiddende 
uden for Fyn)

NB! Kun overnattende tilskuere fra 
Danmark (ex. Fyn) og udland

n = 196

NB! Kun overnattende tilskuere fra 
Danmark (ex. Fyn) og udland

Overnatninger



BILLETTER
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9 %

1 %

3%

13 %

23 %

51%

Antal dage med
billet til event

Tidspunkt for køb af billet

Mar. 26 %

n = 350

1

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2
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Apr. 5 %

Maj 3 %

Jun. 5 %

Jul. 3 %

Aug. 11 %

Sep. 17 %

Okt. 27 %

Billetter

Husker ikke: 2 %



OPLEVELSEN
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Knap 9 ud af 10 tilskuere har haft 
en god eller meget god oplevelse!

Den samlede oplevelse af eventen
er meget positiv!

Knap hver tiende tilskuer forholder 
sig neutralt og har hverken 

vurderet deres samlede oplevelse 
som god eller dårlig

Ganske få tilskuere har haft en 
decideret dårlig eller meget dårlig 

oplevelse
2 %

9 %

89 %

Hvordan vil du overordnet set vurdere denne event? (n = 420)



Net promoter score

Detractors Passives Promoters

7 % 39 % 54 %

NPS

47

Se metodebeskrivelse for yderligere forklaring.

Tilskuerne er i høj grad 
villige til at anbefale 

eventen til andre

Svarskala:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale eventen til din familie, en ven eller kollega? (n = 420)



Foruden de praktiske forhold, som 
toiletfaciliteter og billetprisen, så er det 
oplevelsen der bliver vurderet godt. 
Mere end 8 ud af 10 vurderer 
stemningen som god eller meget god. 
Dette er særligt vigtigt da netop 
stemningen har stor betydning for at 
påvirke den overordnede oplevelse med 
eventen. 

Parkering og kantineforholdene får en 
relativ hård vurdering af tilskuerne. I de 
åbne besvarelser nævnes en række 
forhold som kritiske:
- Svært at finde parkeringsplads
- Udbuddet af forskellig mad
- Forbedre kvaliteten af maden

3%

4%

2%

2%

5%

17%

24%

21%

16%

15%

19%

20%

19%

32%

22%

36%

41%

49%

45%

50%

41%

32%

26%

27%

40%

31%

34%

28%

34%

11%

12%

7%

Stemningen

Toiletfaciliteter

Billetprisen

Omgivelserne

Udsynet fra din siddeplads

Kvaliteten af maden

Parkeringsmuligheder

Udbuddet af mad

Meget dårlig Dårlig Hverken god eller dårlig God Meget god

5 ud af 8 parametre bliver vurderet på et tilfredsstillende niveau.

81 %

81 %

80 %

78 %

75%

43 %

38 %

34 %

TOP 2 - %*

TOP 2 - %*

NB! Alle besvarelser, hvor der er angivet ”Ved ikke/Ikke 
relevant” er sorteret fra for at give et reelt billede af, hvordan 

de enkelte parametre bliver vurderet.



2%

11%

36%

49%

1%

Jeg har stået rigtig
længe i kø

Jeg har stået en del
tid i kø

Jeg har stået en lille
smule i kø

Jeg har slet ikke
stået i kø

Ved ikke
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Køforholdene

Størstedelen af tilskuerne har ikke, eller kun i 
lav grad, oplevet at  stå i kø under eventen.

I forhold til sidste år vurderer flere, at de har 
stået kortere tid i kø. 

Hvad er din oplevelse af køforholdene i forbindelse med eventen? (n = 420)



Hvad synes du var godt ved eventen?
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”Det er fantastisk at 
juniorturneringerne 

bliver holdt i hallerne 
omkring 

hovedturneringen, så 
børnene også kan få 
spillet og set noget 

badminton”

”Man forbinder DK 
Open med Odense, 
det ville ikke være 
det samme andre 

steder”

”Børnene kan 
komme rigtig tæt 
på deres idoler”

”Hallen passer perfekt 
til turneringens 

størrelse. Den bliver 
fyldt ved de store 

kampe og publikum 
kommer tæt på 

spillerne”

”Siddeforholdene er 
rigtigt gode til 
billetprisen”
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Hvad synes du var dårligt ved eventen?
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”Flere varianter af mad. 
Sidste år var meget 

bedre. Tidspunkter på 
autografer således at 

man ikke misser 
kampene”

”Lyset blænder 
tilskuerne”

”Dårligt udvalg af 
mad!”

”Stedet er ikke 
handicap venligt”

”Dårlige 
parkeringsmuligheder!”
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TURISTØKONOMISKE EFFEKTER
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Effekt
Brutto omsætning

Investering
Samlet

Investering & effekt

Kr. 18.494.048 Kr. 2.048.000
heraf…

Hver 1 kr. investeret i eventen 
giver 9,0 kr. igen. 

Se metodebeskrivelse for yderligere forklaring

- Odense Kommune sponsorat Kr. 1.950.000 (95 %)

- Odense Kommune aktivering Kr. 98.000 (5%)

Udover ovenfornævnte støttekroner har en række private aktører ligeledes tegnet sponsorater. Samtidig 
bliver der fra Sport Event Fyn investeret ressourcer i form af mandskab til afvikling og koordinering. Disse 
er ikke indregnet i effekten pr. investeret krone.



Effekt
Værditilvækst

Investering
Samlet

Investering & effekt

Kr. 9.801.846

For hver 1 kr. investeret i eventen 
får Fyn 4,8 kr. igen. 

Se metodebeskrivelse for yderligere forklaring

Kr. 2.048.000
heraf…

Udover ovenfornævnte støttekroner har en række private aktører ligeledes tegnet sponsorater. Samtidig 
bliver der fra Sport Event Fyn investeret ressourcer i form af mandskab til afvikling og koordinering. Disse 
er ikke indregnet i effekten pr. investeret krone.

- Odense Kommune sponsorat Kr. 1.950.000 (95 %)

- Odense Kommune aktivering Kr. 98.000 (5%)



PRESSEOMTALE
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Danisa Denmark Open har haft en markant tilstedeværelse i pressen!

Eventen er blevet omtalt 795 gange på 
tværs af en række forskellige medier. 
Dette svarer til en annonceværdi på 

14,3 mio. kr.



METODEBESKRIVELSE
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Generelle forhold

Undersøgelsens metode
Undersøgelsen udgøres af 420 personlige interview (CAPI) med 
personer der er tilstede ved eventen. 

Målgruppe
Tilskuere ved eventen.

Interviewperiode
De 420  interview er gennemført i perioden 18. oktober – 21. 
oktober 2018 i Odense Idrætspark.

Udvælgelse af respondenter
Respondenterne er rekrutteret ud fra et tilfældighedsprincip, hvor 
interviewerne har spurgt hver femte forbipasserende. Interviewene 
er ydermere blevet gennemført på forskellige lokationer ved 
eventen og over hele åbningstiden. Tilsammen danner dette 
grundlag for et repræsentativt sammensat udsnit af målgruppen.

Målingens styrke
Med en stikprøve på hhv. 420 interview ligger den maksimale 
usikkerhed med et 95 pct. konfidensinterval mellem +/- 4,8 
procentpoint.

Før dataindsamlingen
Skemaet er kontrolleret mht.  spørgsmålsformulering, 
svaralternativer og visningsbetingelser ved manuel gennemgang af 
skemaet og ved kontrol af tilfældigt genererede testinterview.  

Pilottest
Der er gennemført pilottest på undersøgelsen onsdag den 17. 
oktober 2018. Pilottesten gav ingen anledninger til korrektioner i 
skema  eller fremgangsmåde. Undersøgelsen blev herefter sat i 
gang den 18. oktober.

Efter dataindsamlingen
Data er kontrolleret i forhold til svarmønstre på tværs af udvalgte 
variabler, afvigelser i forhold til den gennemsnitlige interviewtid og 
kontrol af de verbatime besvarelser. 

Herefter er data kontrolleret i forhold til det endelige spørgeskema.

Kvalitet og kontrol



Turistøkonomiske effekter

Datakilder og forbehold

Data til beregning af de turistøkonomiske effekter stammer fra 
forskellige kilder:
➢ Spørgeskemaundersøgelsen (tilskuernes antal overnatninger 

og dagsforbrug på Fyn)
➢ Eventregnskab fra Badminton Danmark (antal deltagere, 

dommere, trænere m.v. og udgifter til overnatning, transport 
og forplejning)

➢ Oplysninger fra Badminton Danmark om antal solgte billetter

Følgende segmenter, som er medtaget i publikumsundersøgelsen, 
indgår ikke i beregningerne af de turistøkonomiske effekter:
1. Tilskuere med fast bopæl på Fyn
2. Tilskuere, som alligevel var på ferie på Fyn
3. Tilskuere, som alligevel var i nærheden (f.eks. forretning)
4. Tilskuere, som har flyttet et alternativt besøg på Fyn frem 

pga. eventen
5. Tilskuere, som har forlænget deres ferie på Fyn pga. eventen

Forbrug fra segment 1 skal ikke medregnes i analysen af de 
turistøkonomiske effekter, da borgere bosiddende på Fyn ikke kan 
betegnes som turister.

Desuden må det antages, at fynboernes forbrug i forbindelse med 
eventen vil betyde et mindre forbrug på andre 
oplevelsesprodukter, fordi deres samlede rådighedsbeløb er 
begrænset.
For segmenterne 2 til 5 kan eventen ikke ses som den primære 
årsag for deres tilstedeværende på Fyn. Samlet set er 
udgangspunktet for den turistøkonomiske analyse derfor at kun de 
midler, der kan betegnes som ”fresh money” for Fyn kan 
medregnes i analysen.

Eventen blev afholdt i Odense Idrætspark og dermed kunne 
tilskuere fra de øvrige kommuner på Fyn være medtaget i 
analysen. Sport Event Fyn har dog fem fynske ejerkommuner, og 
organisationens indsats omfatter hele Fyn. Dette er baggrunden 
for den valgte afgrænsning af turister, der således omfatter alle 
tilskuere, der ikke har fast bopæl på Fyn.

Forbruget for deltagere, ledere/officials, dommere m.v. til 
overnatning, forplejning og transport er oplyst af Badminton 
Danmark. Da der ikke er blevet foretaget en deltagerundersøgelse, 
har det ikke været muligt at beregne dagsforbruget pr. deltager, 
frivillige og delegerede. 

De økonomiske effekter af billetsalget er ikke medregnet i 
analysen. Dette skyldes at indtægterne tilfalder Badminton 
Danmark og dækker en del af de samlede udgifter ved eventen. 



Detractors

Net promoter score (NPS) er et loyalitetsmål, der har gået sin 
sejrsgang verden over i takt med, at virksomhedsledere ved selvsyn 
har konstateret dets evne til at forudsige kundeloyalitet og 
virksomhedens fremtidige vækst og bundlinjeresultater.

NPS er udviklet af Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. og 
Fred Reichheld og bygger på en række analytiske og 
forskningsmæssige resultater, der dokumenterer, at man rent faktisk 
kan koge virksomhedens overordnede måling og varsling af 
kundeloyaliteten ned til et spørgsmål om anbefalingsvillighed.

I denne undersøgelse er spørgsmålet formuleret således:

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale denne event til familie og 
venner?

Net promoter score
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Svaret angives på en skala fra 0-10, og inddeles i 3 grupper:

Promotors eller ambassadører (scorer 9-10) er loyale entusiaster, 
der bliver ved med at købe og ofte anbefaler din virksomhed eller 
dit produkt til andre. Disse kunder er med til at styrke 
virksomhedens image gennem positiv word-of-mouth og driver ofte 
profitabel bæredygtigt vækst.

Passives eller indifferente (scorer 7-8) er tilfredse, men uden særlig 
præference for virksomheden, og disse vil derfor også være 
modtagelige overfor dine konkurrenters udbud.

Detractors eller kritikere (scorer 0-6) er utilfredse kunder, der kan 
skade virksomhedens brand og hindrer virksomhedens vækst 
gennem negativ omtale.

Passives Promoters

NPS = Promoters - Detractors
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