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Pressemeddelelse    

Dansk Turismefremme, den 24. august 2018 

 

Konference for hele turismebranchen, 20. september: Best Practice-

fokus på destinationsudvikling og lokal forankring af turisme 

På efterårets Turismefremmedag vil Erhvervsministeriet blandt andet fortælle mere om 

arbejdet med at omstrukturere erhvervsfremmesystemet på turismeområdet: Hvad bliver 

kravene til kommuner og de nye destinationsselskaber. Derudover vil der være debat og 

indlæg fra en række destinationsselskaber, som deler ud af deres viden og erfaringer.  

Turismefremmedagen bliver afholdt på Best Western Golf Hotel i Viborg. 

Forårets politiske aftale på turismeområdet betyder, at der i fremtiden skal være færre 

destinationer, og at de lokale turistorganisationer over de kommende to år har til opgave at 

etablere nye destinationssamarbejder, der hvor det giver mest mening lokalt.  

KL og Erhvervsministeriet er i øjeblikket i gang med at sætte kriterier for, hvad der kræves for at 

være en destination – og dermed hvad der skal til for at få del i de udviklingsmidler, som tidligere 

blev uddelt af regionerne. Det arbejde forventes at være færdigt i efteråret 2018. Anders 

Thusgaard, Kontorchef for turisme og planlov hos Erhvervsministeriet, kommer forbi og fortæller 

mere om deres arbejde med netop dette.  

På Turismefremmedagen bliver der med en række ’Best Practice’ eksempler set skarpt på, hvilke 

erfaringer andre har gjort sig med destinationssamarbejder – hvad der virker, hvor det er svært, og 

hvad man skal være særligt opmærksom på.  

Turismefremmedagen er årets begivenhed for lokale turistorganisationer, kommuner og 

destinationer. Konferencen er stedet, hvor nye kontakter skabes og gamle relationer genopfriskes. 

Der er rig mulighed for at møde fagfæller fra hele landet, der arbejder med de samme 

udfordringer, potentialer og platforme. Med sig hjem får man en masse inspiration, sparring og ny 

viden indenfor turisme- og destinationsudvikling.  

Se det fulde program, pris for deltagelse og meget mere om konferencen på følgende link: 

https://www.danskturismefremme.dk/destinationsudvikling-og-lokal-forankring  

 

For flere oplysninger kontakt: 

Sekretariatschef, Mads Sand ∙ mads@danskturismefremme.dk ∙ +45 53 53 36 50 
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