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I Danmark spiller 4 ud af 10 danskere mindst én gang 
om ugen.

Hver fjerde dansker spiller dagligt eller næsten dagligt. 

52 pct. af mændene og 50 pct. af kvinderne spiller 
digitale spil på mobilen, computeren eller spillekonsollen. 
Andelen af kvinder, som spiller dagligt eller næsten 
dagligt er 27 pct., mens den tilsvarende andel blandt 
mænd er 24 pct.

DANMARKS STATISTIK, 
KULTURVANER 4. KVT. 2018



”Digitaliseringen … åbner nye muligheder for 
særligt de audiovisuelle brancher som spil, 
musik og film – ikke kun hos forbrugerne, men 
også i erhvervslivet”

SPILBRANCHEN ER (ENDELIG) KOMMET PÅ ERHVERVSLIVETS RADAR

Erhvervsministeriet, maj 2019





Sæt en agenda - mod ét
erhverv

Computerspilzonen – samler én branche fra 2009-2013

Interactive Denmark – forretningsudvikler fra 2014-2019

Vision Denmark – konsolidering i klynge fra 2019->



Verdenskendt ”AAA” franchise
15M+ solgte enheder

Platforme: Konsol, pc, mobil
Seneste succeser: mobil, Konsol, pc & AR/VR 



Verdens mest populære spil til mobiltelefonen
2 mia. downloads på Android & iOS

Platform: Mobil

LIMBO: 3M+ solgte enheder
INSIDE: 4x BAFTA-vinder

Platforme: Konsol, pc, mobil



Grundlagt i København
Stærkt fundament for udviklingen af den danske 

branche

Grundlagt i København
Opkøbt i 2016 af MobVista (Can) for $17M 



Hvad gør vi i praksis?
• Aktiv dialog med udviklerne – hele tiden!
• SpilBar
• Growing Games
• SOLID program
• Eksport missioner
• Games Week & Cph MatchUp
• Talent tiltrækning
• Efteruddannelser
• Fælles markedsføringsplatform



Investeringerne er på vej 
til Danmark





Hvad har vi lært?
• Lyt til hvad virksomhederne siger
• Vis hvad du giver – ikke hvad du vil have
• Opsæt konkrete mål som skaber fælles retning
• Alliancer er en god model for samarbejde
• Find en ”mor & far”, der er med på det lange seje træk
• Vær tålmodig…
• Og husk – kreative erhverv kan være stor kunst og store 

indtægter



Jan Neiiendam
jn@pro-f.dk

+45 2010 8178
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