Pressemeddelelse

Det skal være lettere at være turist i Danmark!
Derfor lancerer Dansk Turismefremme i forbindelse med Ferie for Alle 2013
Danmarks første fælles turismeapp.
Klitter og hvide sandstrande så langt øjet rækker, frisk vind fra nordvest, en smuk og rolig natur,
oaser i by og på land, kunst, kultur og skønne shoppingmuligheder. Destination Danmark rummer
det hele, for der findes et hav af vidunderlige feriesteder i Danmark, som blot venter på danske og
udenlandske gæsters besøg.
Det er et udpluk af disse særlige danske feriesteder, der i år kan opleves i Danmarkshallen på Ferie
for Alle i Herning den 22.-24. feb. 2013, hvor man netop i år har valgt at sætte et fornyet skarpt fokus på det samlede
danske ferieprodukt med kåringen af Danmark som messens partnerland! Sammen vil mere end 30 danske
turistdestinationer give feriemessens gæster en unik oplevelse af, hvilke fortræffeligheder Danmark har at byde på
som feriedestination.
De fælles oplevelser og den synergi, som Danmarkshallens udstillere er med til at skabe for gæsten på Ferie for Alle,
skal dog gerne strække sig over lidt mere end blot tre dage i februar. For desværre ses der i dansk turisme en stigende
tendens til lokalpatriotisme - den enkelte destination vil simpelthen helst holde gæsten inden for egen
kommunegrænse. ”Hvis vi ønsker at give gæsten den perfekte ferieoplevelse, skal vi være langt bedre til at dele
gæsten, for gæsten tænker ikke i kommune- eller regionsgrænser, men besøger Danmark som én samlet destination”
udtaler Dansk Turismefremmes formand Anne-Mette Knattrup.
Dansk Turismefremmes ønske om samarbejde på tværs samt budskabet om, at branchen skal blive bedre til at dele
gæsten understøttes af et helt konkret initiativ på Ferie for Alle. For dette års feriemesse bliver platformen for
lancering af de autoriserede danske turistbureauers nye nationale turismeapp, som er det første digitale redskab, der
er udviklet til gæsten og for gæsten, og som ikke lader sig begrænse af hverken kommune- eller regionsgrænser.
Turistens nye digitale app, som rummer alle informationer om det danske ferieprodukt er gps-baseret og ved derfor
altid nøjagtig, hvor i landet turisten befinder sig. Så når du står i Herning, vil alle Hernings turistinformationer være til
rådighed. Skifter gæsten herefter geografisk position til f.eks. Viborg, så ved appen med det samme, at den nu skal
fremsøge turistinformationer fra Viborg på dansk, engelsk og tysk. For gæsten betyder denne nye tekniske hjælper, at
man ikke skal navigere mellem et hav af forskellige turismeapps, men at man nu blot kan nøjes med at forholde sig til
én app, og dermed være sikret alt turistinformation om Danmark på ét og samme sted!
”Den nye turismeapp er ikke blot endnu et nyt smart digitalt redskab, men i lige så høj grad et klart signal om, at det
faktisk er muligt at give landets gæster ét samlet billede af, hvad Destination Danmark har at byde på, på en enkel og
overskuelig måde. Det er ganske enkelt, vi har simpelthen blot taget udgangspunkt i, hvad der er godt for gæsten, for
det skal simpelthen være lettere at være turist i Danmark!” afslutter Dansk Turismefremmes formand Anne-Mette
Knattrup.

Fakta om appen- Download appen til din smartphone ved at gå ind på www.touristinfo.dk eller scan QRkoden herunder:

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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