Danske Destinationer prioriterer udviklingsarbejdet i dansk turisme
Danske Destinationer samarbejder om at udvikle stærke kyst, by og natur destinationer i hele Danmark.
Denne beslutning blev truffet på et møde d.d. i foreningen Danske Destinationer.
Mange af de regionale og kommunale udviklingsplaner beskæftiger sig med i fremtiden at udvikle stærke
destinationer, der evner at tiltrække turister hele året. Disse planer udgør dermed et optimalt grundlag for
sæson- og destinationsudvikling i hele Danmark.
Foreningen af Danske Destinationer står for knap 30 % af overnatningerne i Danmark og rundt 25% af
turismeomsætningen. Efter godt 3 års strategisk og operationelt projektarbejde med fokus på udvikling af
stærke destinationer i store dele af Danmark har foreningen Danske Destinationer besluttet fremover at
prioritere den videre udvikling. Foreningen arbejder på baggrund af potentialevurderinger, langsigtede
udviklingsplaner med målgruppefokuseret oplevelsesudvikling og videreudvikling af fælles
markedsføringsværktøjer.
Den fortsatte professionaliseringsproces har sit udviklingsmæssige udgangspunkt i forretningsområdet kyst,
by og natur oplevelser og målgrupperne ”Sjov leg og læring”, ”Det gode liv” og ”Temaoplevelser”, der står
for en betydelig del af vækstpotentialet.
Danske Destinationer har til formål at udvikle stærke helårsdestinationer med international attraktionskraft
i et samspil mellem turismeorganisationer, kommuner, regioner og erhvervet.
Foreningens formand Ole T. Bøndergaard udtaler: ”Vi ser frem til at øge destinationernes og deres stærke
brands synlighed og tiltrækningskraft over for prioriterede målgrupper i Danmark og i samarbejde med bl.a.
VisitDenmark på nærmarkederne. Der er nu etableret et godt grundlag for at sikre synergien mellem
destinationsudviklingen og markedsføringen af Danmarks stærke destinationer.”
Foreningen Danske Destinationer ønsker hermed at flytte fokus fra usammenhængende egnsudvikling til en
professionel og sammenhængende destinationsudvikling til gavn for dansk turisme.
Foreningen Danske Destinationers medlemmer:
Toppen af Danmark, VisitAalborg, Destination Ringkøbing Fjord, Destination Djursland, Destination
Sydvestjylland, VisitOdsherred, Destination Bornholm, og VisitNordsjælland

Yderligere oplysninger hos formand Ole Bøndergaard, mobil 2448 2108 eller mail otb@visitvest.dk
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