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#reklamemæt: Derfor dropper vi influen cere som rejsegu-
ider

Det er ikke længere influencere med tusindvis af følger, der nødvendigvis påvirker vores rejsemål. I stedet lytter vi til familie, venner – og
ja, de influencere, der taler ind i nicher, som vi personligt kan relatere til

Alexander Kølpin, som bl.a. har hotellerne Sanders og Helenekilde Badehotel, bruger ikke traditionelle influencere i hotellernes markedsføring. Arkivfoto:
Marie Bentzon

GEM TIL SENERE !

Prøv at se det for dig: Den Kinesiske Mur og ikke et øje i miles omkreds. Altså lige ud over et
nydeligt, yngre menneske, der ser svært tilfreds ud med at have vidderne og den enestående
seværdighed helt for sig selv. Lyset er Instagramklart, og det samme er den stribe underliggende
hashtags, der så nemt som ingenting kan lede dig på sporet af en rejse til den østasiatiske
folkerepublik. Måske er det et lettere fortærsket eksempel, erkender fremtidsforsker Liselotte
Lyngsø fra Future Navigator, da hun fremstiller billedet, men ikke desto mindre indkapsler det en
tendens, der præger rejsemarkedet lige nu.

For hvor den typiske influencer – som i det tænkte eksempel – længe har haft held med at
promovere verdens rejsemål igennem fotografiets mere eller mindre sandfærdige filter, tyder meget
på, at vi som forbrugere har nået et mætningspunkt, når det kommer til at blive præsenteret for
netop den slags markedsføring.

“Influencerne er betalt for at poste billeder, hvor de er et fantastisk sted – som måske ser tomt og
stille ud på billedet, men er totalt crowded, når man så selv står der,” indleder Liselotte Lyngsø med
henvisningen til Kina-eksemplet.

“Og i dag kan det hurtigt blive til en slags falsk markedsføring og noget, der kammer over, så vi som
forbrugere bliver i tvivl, om det er product placement eller influenceren selv, der taler,” uddyber
hun.

Liselotte Lyngsø mener, at vi hellere vil have anbefalinger fra mennesker frem for algoritmer. Arkivfoto: Maria
Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix 

Det handler i korte træk om tillid – og om at den igennem længere tid er blevet sat på en hård prøve.
Blandt andet fordi vi i kombination med vores flittige brug af sociale medier handler flere og flere
rejser og oplevelser på nettet.

“Dem, vi vælger at samarbejde med, er i en eller
anden forstand influencere, fordi de har en position
i samfundet, hvor de er med til at præge nogle ting
Alexander Kølpin, hotelejer

”De algoritmer, der skal få os til at trykke på købeknappen, har mange steder taget over, hvilket
betyder, at vi er blevet mere eller mindre immune over for alle de reklamer og forsøg på at få os til at
booke et hotelværelse eller et ophold, vi bliver bombarderet med. Samtidig er det blevet mere og
mere udbredt, at professionelle kæder ansætter folk til at lave falske anmeldelser, og tilsammen gør
det, at vi ikke længere stoler lige så meget på det, vi ser online, som vi tidligere har gjort,” lyder det
fra fremtidsforskeren.

I stedet ser hun, at vi i stigende grad læner os op ad anbefalinger fra familie, venner og det
nærmeste netværk, når vi skal beslutte, hvor den næste rejse skal gå hen – og hvad vi skal foretage
os, imens vi er afsted. Nogen, vi kan spejle os i, som ikke er økonomisk bundet op på det, de viser
begejstring for. Og som måske ovenikøbet styrer uden om standardturisme og klassiske attraktioner
og i stedet inspirerer os til at have opmærksomhed på os selv og det, der styrker vores egen historie,
uddyber hun.

Indhold frem for Insta

En af dem, der kan genkende den måde at tænke på, er hotelejer Alexander Kølpin, stifter, ejer og
direktør på Hotel Sanders i København.

“Lige siden vi åbnede hotellet i 2018, har det været en del af vores strategi, at vi ikke gør brug af
influencere og betalte partnerskaber. Fordi vi gerne vil henvende os til dem, der ønsker et
luksusprodukt, men ikke ønsker larmen og støjen omkring det, og hvor eksklusiviteten ligger i, at
det ikke er bøjet i neon. Samtidig mener vi ikke, at det er særligt troværdigt at gå ud og købe sig til
synlighed med en bytteøkonomi, hvor vi giver en overnatning, og så er der én, der tager et billede af
sin kjole eller et par sandaler inde på værelset. Det bliver en transaktion og ikke et samarbejde. Og
forhøjet forbrug er jo ikke en kvalitet i dag. Vi må et spadestik dybere, så det handler om noget
større og vigtigere,” konstaterer han og fortsætter:

”Vi synes, at det er meget sjovere at tage for eksempel en spændende kunstner eller gallerist og lave
samarbejder, hvor vi tænker i, hvad vi kan gøre, for at han eller hun kan skabe interessante
oplevelser for vores gæster. Så er det ikke et én til én betalt partnerskab, men et samarbejde, hvor vi
kan styrke hinandens fortællinger og være med til at gøde jorden omkring kunst og kreativitet og
kultur.”

Alexander Kølpin ejer og driver Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje i Nordsjælland. Arkivfoto: Asger
Ladefoged/Ritzau Scanpix 

På Hotel Sanders, som med Alexander Kølpins egne ord lægger sig i en niche af kombineret
luksushotel, hjem og privat klub, kan samarbejdet for eksempel vise sig ved events, hvor en af de
førnævnte kunstnere holder oplæg for gæsterne og præsenterer sine værker i hotellets rammer.
Mod at vedkommende får en gratis overnatning.

“Dem, vi vælger at samarbejde med, er i en eller anden forstand influencere, fordi de har en position
i samfundet, hvor de er med til at præge nogle ting. Men det er ikke antallet af følgere, der er
afgørende, og jeg vil til hver en tid hellere åbne munden omkring content end omkring én, der har
en million følgere og har taget noget pænt tøj på i et af vores værelser,” understreger
hoteldirektøren.

Liselotte Lyngsø bemærker det samme. At man umuligt kan kaste alle influencere ind under den
samme store hat – og slet ikke i fremtiden, hvor det i højere grad kommer til at handle om, hvilken
slags influencer du er. Ikke mindst på rejsefronten.

“Mange af dem ved godt selv, at de er nødt til at gøre noget nyt, hvis de ikke skal ryge samme dårlige
vej som for eksempel Trust Pilot og Amazon, som lider af kæmpe troværdighedskriser. Blandt andet
ved at markere sig inden for csr, bæredygtighed og initiativer, der styrker et lokalt miljø. På den
måde bliver de på sigt en meget mere differentieret gruppe, som i højere grad kommer til at kuratere
alt det, der ikke kan måles og vejes,” konstaterer hun og tilføjer:

“Suppleret af algoritmerne, som er kommet for at blive, og som kan hjælpe os med alt det
praktiske.”
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