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Det her glemmer vi ofte på hotellet
Fire ud af ti danske feriegæster glemmer ting på hoteller. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion,
der samtidig konkluderer, at mænd er mere glemsomme end kvinder.
Sommertid er ferietid, og i disse uger pakker tusindvis af danskere kufferten og rejser væk. Men for mange
feriegæster kniber det med at huske ejendelene, når turen går hjem igen. I en ny undersøgelse fra Epinion
svarer 40 procent af danskerne, at de har oplevet at glemme ting på et hotelværelse.
For det meste er det nærmest ligegyldige eller i hvert fald let erstattelige ting, vi oplever at glemme. I
undersøgelsen topper tandbørster og shampoo således listen over glemte effekter. Værre er det at glemme
mobilopladeren eller vielsesringen, som også hører til blandt de effekter, vi oftest glemmer.
Ifølge Epinion ser top 5 over oftest glemte ejendele således ud:
1.
2.
3.
4.
5.

Shampoo (13 pct.)
Tandbørste og oplader (11 pct.)
Tøj (9 pct.)
Bøger (6 pct.)
Smykker (3 pct.)

Og noget tyder på, at mænd husker dårligere end kvinder. I hvert fald viser undersøgelsen, at flere mænd
end kvinder har oplevet at glemme ejendele på et hotelværelse. Med undtagelse af smykker tager mændene
titlen som de mest glemsomme i samtlige af de ovenstående kategorier. Om end med få procents forskel.
Men det er altså ikke kun tandbørster, badeshorts og bøger, der har det med at blive på hotellet, når
værelsesnøglen er afleveret. Det sker nemlig også, at lidt mere private sager fejlagtigt bliver ladt tilbage.
Ifølge Jørgen Christensen, der er direktør i hotelkæden Small Danish Hotels, er det ikke ligefrem
usædvanligt, at hotelgæster glemmer sexlegetøj og andre pelsede sager.
”Med over 80 hoteller i kæden, har vi efterhånden set lidt af hvert. Klassikeren er plyshåndjern og
sexlegetøj, men faktisk har vi også set eksempler på, at kæledyr er blevet efterladt på hotelværelset,” siger
Jørgen Christensen.
Undersøgelsen er baseret på i alt 1.008 interviews blandt danskere på 18 år eller derover. Besvarelserne er
indsamlet via Epinions Danmarkspanel i perioden fra den 15. februar til den 24. februar 2017.
Undersøgelsen er foretaget på vegne af Small Danish Hotels.
Billedtekst: 40 procent af danskerne glemmer ejendele på hotelværelser. Ofte er det tandbørster og shampoo,
der lader livet, men også mere private sager lades tilbage.

For yderligere information kontakt Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på telefon 21
67 44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos
Small Danish Hotels’ PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail
tbj@ehrenberg-kommunikation.com
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Om Small Danish Hotels
Small Danish Hotels er en frivillig landsdækkende kæde med håndplukkede hoteller, kroer, slotte og
herregårde, hvor nøgleordene er den personlige betjening og det gode værtskab. Hotellerne ejes og
drives af selvstændige hotelejere, slotsfruer og krofædre. Small Danish Hotels tilbyder unikt dansk
gæstgiveri på kongelige privilegerede kroer, eventyrlige oplevelser i historiske og naturskønne
omgivelser på slotte og herregårde, trendy boutique og cityhoteller samt klassiske hoteller ved land,
vand og by landet over. For mere information: www.smalldanishhotels.dk

