3611800 Turister Kom Ind i Israel i 2017!
25% flere end 2016
(3,861,300, hvis man tæller dagsbesøgende med)

Turistminister Yariv Levin: "Året 2017 var et historisk vendepunkt for turisme ind i Israel. Mere end 6,6 millioner turister
ankom her i løbet af året, hvilket er en stigning på 700000 turister siden sidste år. Dette er, selvfølgelig, en ny rekord aldrig før har vi krydset grænsen for 3 millioner turister. Dette er et direkte produkt af en altomfattende revolution inden
for markedsføringspolitik, som vi har implementeret over de sidste to år, der i princippet har bestået af at vedtage en
innovativ markedsføringsstrategi, at tilbyde flyselskaber incitamenter til at åbne nye ruter med et signifikant
indkommende turistpotentiale og samarbejder, der har været skabt for første gang med de største online rejseagenter i
verden. Revolutionen inden for turisme i 2017 har været et kæmpe bidrag til Israels økonomi. For første gang har
indtægten fra indkommende turisme nået over NIS' 20-milliarders-grænse, alt imens det har skabt omtrent 25000 nye
jobs."
Ifølge centralstatistikbureauet (Central Bureau of Statistics) er de endegyldige turismestatistikker for 2017 som følger:
3611800 turistankomster blev registreret, hvilket er 25% flere end i 2016 og 29% flere end i 2015. 290000
turistankomster blev registreret i december 2017, hvilket er omkring 17% flere end i december 2016 og 47% flere end i
december 2015. Der var omkring 308000 besøgende ankomster i december (hvilket inkluderer dagsbesøg).
USA forbliver det land, der kommer flest turister fra, med 778800 turistbesøg i 2017, 20% mere end i 2016. Det andet
mest besøgende land er Rusland (331500), Frankrig (308600), Tyskland (218100) og Storbritannien (198500).
Den største stigning inden for turisme i 2017 skete i de to lande, hvor turistministeriet investerede mest i marketing Polen (89% stigning) og Kina (45%). Der var også en 33% stigning i turisme fra Tyskland, et andet land hvor
ministeriet koncentrerede en stor markedsføringsinvestering.
Generaldirektør for Turistministeriet, Amir Halevi: "Efter vi har slået rekorden i turisme som et resultat af innovative og
kreative markedsføringsaktiviteter, er vi begyndt at lave ændringer i ministeriets organisatoriske struktur med det mål,

kreative markedsføringsaktiviteter, er vi begyndt at lave ændringer i ministeriets organisatoriske struktur med det mål,
at vi vil tilpasse det til det nye turismemarked med tryk på det digitale rum og udviklingen af nicheturismemarkeder
såsom sport og mad med flere. Vi har også arbejdet på at forbedre turismeinfrastrukturen med det ledende princip, at
vi først og fremmest vil fokusere på vedligeholdelsen og renligheden af de eksisterende turistlokationer. Vi arbejder på
at diversificere indvarteringsmulighederne i Israel, så de passer til de udviklende markedstrends - derefter er vores mål
at udvide indkommende turisme. Vi arbejder også på at rekruttere arbejde til industrien, der på nuværende tidspunkt
har flere end 200000 mennesker i arbejde. Som et resultat af disse ændringer er vi optimistiske om væksten af turisme
og dens konsolidering som signifikant bidragende faktor til økonomien og arbejdsmarkedet.

NORDISKA TURISTER
76 100 nordiska turister reste till Israel under 2017, en ökning på 14 % jämfört med 2016
och 8 % jämfört med 2015.

Danmark:
19 200 danskar reste till Israel under 2017, en ökning på 10 % jämfört med 2016 och 2 %
minskning jämfört med 2015.

Norge:
13 800 norskar reste till Israel under 2017, en ökning på 9 % jämfört med 2016 och 1 %
minskning jämfört med 2015.

Sverige:
27 600 svenskar reste till Israel under 2017. En ökning med 25 % jämfört med 2016, och
15% jämfört med 2015.

Finland:
15 500 finnar reste till Israel under 2017, en ökning på 12 % jämfört med 2016 och 22 %
jämfört med 2015.
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og at formidle turistinformationer til offentligheden i disse
lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk

