Turismetopmøde på Christiansborg
Den 19. april 2012 mødes toppen af dansk turisme på Christiansborg - Dagsordenen er
klar, der skal skabes ny vækst i dansk turisme!
Dansk Turismefremme inviterer det danske turisterhverv, politikere og andre interesserede til
årets største turismefaglige konference i Fællessalen på Christiansborg torsdag den 19. april 2012.
Dansk turisme er et erhverv i udvikling, et erhverv der oplever foranderlige tider og ikke mindst et
erhverv, der er udfordret af sin egen struktur. Men det er samtidigt et erhverv med stort
udviklingspotentiale og et erhverv, der rummer muligheden for at sikre den økonomiske vækst i
Danmark. Med denne viden in mente, stilles der på konferencen spørgsmålstegn ved, om vi i dag
udnytter turisterhvervets potentiale fuldt ud. Der sættes fokus på de lokale væksteksempler, på
hvad erhvervet kan forvente sig af fremtiden og åbner op for debatten om, hvorvidt mere
sammenhæng og samarbejde i dansk turisme på tværs af niveauer kan føre til et fælles fokus, der
kan skabe sammenhæng og fremgang i erhvervet.
Stor fragmentering i det danske turisterhverv gør det svært at skabe samling og momentum om en
fælles dagsorden – om samarbejdet og i sidste ende om produkterne og om den fælles
markedsføring. Som situationen ser ud i dag, så er vi ikke gode nok til at skabe sammenhæng
mellem produkterne og markedsføringen. Derfor sætter konferencen fokus på, at der må ske en
samling på niveauerne i dansk turisme, hvis vi vil se vækst i erhvervet. Budskabet er klart
koordineringen skal øges, og branchen skal med fælles fokus arbejde i samme retning i stedet for
udelukkende at spille på egen banehalvdel. Fra national hånd kan man ikke blive ved med kun at
støtte op om elitespillerne, men man må bakke op om hele holdet, så hele Danmark kan opnå en
turismemæssig sejr.
Konference byder på:
 Mød Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn - og få svar på dine spørgsmål om udfordringer i
dansk turisme direkte af ministeren!
 Hør, hvad der fik VisitDenmarks tidligere formand Georg Sørensens til at forlade posten for
at løfte turismen i Midtjylland!
 Mød Søren Kragelund, og hør hvordan manden, der driver Danmarks 5. største attraktion,
vil løfte dansk kystturisme!

For yderligere information - kontakt Dansk Turismefremmes formand Anne-Mette Knattrup på tlf.
46 98 51 86 eller sekretariatsleder Stine Møller Pedersen på tlf. 44 45 00 21.
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