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Danske Destinationer styrker dansk turisme med to nye medlemmer
Brancheorganisationen for Danmarks førende destinationer vokser med to nye medlemmer,
Destination Fyn og Turistsamarbejdet Kystlandet. Danske Destinationer gør sig hermed klar til at
løse den nye opgave, hvor de stærke destinationer bliver rygraden i dansk turisme.
Danske Destinationer har fået to nye, stærke holdspillere. Den ene er Destination Fyn, der tilføjer solid erfaring
med effektiv oplevelsesøkonomi til organisationen. Den anden destination, Turistsamarbejdet Kystlandet, er et
ungt samarbejde mellem Horsens og Odder Kommune.
”I Danske Destinationer har vores mærkesag altid været at satse på destinationer, der kan og vil turisme. Skal
dansk turisme stå stærkt i den internationale konkurrence om gæsterne, skal vi i langt højere grad tænke i
sammenhængende geografi på tværs af investeringer og kommuner, og samle indsatsen for produktudvikling,
markedsføring og gæsteservice. Den politiske aftale, der er indgået vedr. forenkling af erhvervsfremmesystemet,
lægger op til, at der skal satses på stærke destinationer. Fra Danske Destinationer er vi klar til at løse dén
opgave,” siger Peer H. Kristensen, formand for Danske Destinationer.
Destination Fyn er et samarbejde mellem ni kommuner, heriblandt Langeland og Ærø. Oplevelsesøkonomi er et
vigtigt forretnings- og vækstområde for destinationen, der især gør sig bemærket med festivalerne Tinderbox og
Heartland. Helt konkret var det med etableringen af Partnerskabet for Østersøcykelruten, Destination Fyn
konstaterede, at tværgående destinationssamarbejder og fælles forretningsudvikling øger muligheden for at
opskalere ambitionsniveauet og realisere projekter med international rækkevidde og tiltrækningskraft.
”Vores motivation for at blive en del af Danske Destinationer er at tage medansvar for udviklingen af stærke,
danske destinationer. Vi har en stor interesse i at etablere målstyrede partnerskaber, der ikke kun øger
sammenhængskraften på tværs af Danmark, men som også har potentialet til at sætte Danmark på
verdenskortet,” fortæller Thomas Kastrup, forretningschef i Destination Fyn.
Turistsamarbejdet Kystlandet, der binder turismen i Horsens og Odder sammen i én fælles organisation, glæder
sig også over at blive en del af det strategiske samarbejde i Danske Destinationer. Den østjyske destination byder
på alt fra naturoplevelser til historiske og kulturelle seværdigheder og festivaler som Europas største
fængselsmuseum FÆNGSLET og Europæisk Middelalderfestival.
”Vi er en ung destination, og vi arbejder konstant på at dygtiggøre og professionalisere vores indsats. Derfor
træder vi ind i Danske Destinationer for at blive en del af den fælles videnshub, hvor der er stærke kollegaer og
destinationer, vi kan lære af. Sammen står vi endnu stærkere til at møde fremtiden og videreudvikle turismen i
Danmark,” siger Helle B. Rosenberg, turistchef i Turistsamarbejdet Kystlandet.
Danske Destinationer arbejder for at skabe internationalt synlige destinationer, og med sine nu 16 medlemmer
står organisationen stærkere end nogensinde før.
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Billedtekst 1: Bike Island (Fyn og Øhavet) har over 1200 km cykelruter, som bugter sig gennem det varierende
fynske landskab. På turene møder du slotte, herregårde og idylliske købstæder: Foto: Destination Fyn.
Billedtekst 2: Turistsamarbejdet Kystlandet samler turismen i Horsens og Odder og byder på alt fra kultur og smuk
natur. Ved at blive del af Danske Destinationer er Kystlandet med til at styrke dansk turisme. Foto: Hanne Nielsen.
OM DANSKE DESTINATIONER
Danske Destinationer er en brancheorganisation for de stærkeste destinationsselskaber i Danmark. De 16
destinationer, der er medlemmer, er turismens sværvægtere. Sammen med København tegner de for 78 % af
overnatningerne i Danmark og 77 % af den samlede turismeomsætning i Danmark.
Danske Destinationers 16 medlemmer er:
-

Business Lolland-Falster
Destination Bornholm
Destination Djursland
Destination Fyn
Destination Sydvestjylland
Destination Sønderjylland
Ringkøbing Fjord Turisme
VisitNordsjælland
VisitOdsherred
VisitSydsjælland-Møn
VisitVestsjælland
VisitAalborg
VisitAarhus
VisitSilkeborg
Turisthus Nord
Turistsamarbejdet Kystlandet

For yderligere information kontakt venligst formand hos Danske Destinationer, Peer H. Kristensen, på telefon
87 31 50 10

