Det Grå Guld
Vi startede med at være 2 grupper, hvorefter vi blev til en gruppe
Gruppe 1 der bestod af Mike, Torben og Jens. Vi startede med at læse alt igennem for at have et
godt over blik over hvad opgaven skulle indeholde, derefter begyndte vi og kigge rundt på nettet
efter links/sider der kunne hjælpe os med at komme videre. Vi begyndte med Mindmap og og
analyse af målgruppen Det Grå Guld.
Gruppe 2 bestod af Didde og Sahra. De startede med at kigge på hoteller og hvor ferie destinationen
skulle være henne,
Så delte Gruppe 2 sig i to og Sahra kom med os, så begyndte vi lave videre på analyse, og vi
begyndte på en brochure.
Hotel: Vi har valgt hotellet Holiday Villa Koh Lanta fordi det har de ting som ældre er ude efter, det
ligger ikke i et larmende areal, det ligger ved en strand hvor man kan slappe af, de er tæt på en
tropisk jungle hvor de kan vandre rundt og se spændene planter og en spændene natur.
Brochure: Vi har valgt en brochure fordi ældre plejer og kigge mest på brochure, fordi der får de
mere info med det samme, ikke ved en planche hvor de skal gå ind på nettet, det er ikke sikkert alle
ældre har en computer, derfor valgte vi en brochure.
Analyse:Betegnelsen "Det Grå Guld" bliver brugt om par hvor begge er over 50 år gamle. "Det grå
guld" er eftertragtet af Rejse og eller Turistbureauer fordi de rejser mere end par under 50 år.
De rejser også uden for den normale rejse sæson (også kaldet Skuldersæsonen). Samtidig med at de
også bruger mere på rejser og souvenirs og bliver væk i flere dage ad gangen end normale par. når
de taler om dem selv, betegner de sig selv som par i stedet for to forskellige. De foretrækker at rejse
alene, uden familie medlemmer og venner.

