Samarbejde skaber
resultater i
syddansk turisme
Fomars har 2013-2017 givet turistaktører
flere muskler til udenlandsk markedsføring
og har skubbet til samarbejdet
mellem turistaktører

Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark 1

Det er noget nær det bedste
initiativ inden for dansk
turistfremme overhovedet.

Jeg har aldrig oplevet en
vilje til samarbejde, en investeringslyst og motivation i turistbranchen på Fyn
som i de seneste par år.
Det er helt vildt!

Torben Kylling Petersen
direktør for Universe

Henrik Neelmeyer
direktør for Egeskov.
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Fomars er en del
af løsningen
Danmark har kun en meget lille
stemme i den ekstremt hårde konkurrence om de internationale turister. Det kræver derfor en samlet
indsats for at opnå en markedsføring, der er tilstrækkelig slagkraftig
på de udenlandske markeder.
Her er Fomars en del af løsningen.
Fomars – Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark
– blev etableret i 2012, efter at man
i Region Syddanmark bl.a. havde
mærket faldende overnatningstal
– især tyske overnatninger - i et par
år. I 2013 blev de første internatio-

nale markedsføringskampagner søsat med bidrag fra Fomars. Siden er
det blevet til flere og flere kampagner, og ved udgangen af 2017 er der i
hele perioden investeret i markedsføringskampagner på de udenlandske markeder for 151 millioner kroner. Heraf har turistaktørerne selv
bidraget med de 70 procent, mens
Fomars har støttet med 30 procent.
Penge, som Syddansk Vækstforum
har støttet projektet med. Det er
helt unikt inden for dansk turisme.

kedsføring, som har virket. Antallet
af udenlandske overnatninger er
steget i Region Syddanmark, og
væksten har været større end i de
øvrige regioner.
Vi har i Fomars ønsket at samle en
række eksempler på, hvad de enkelte aktører har haft ud af den fælles
markedsføring, samt at formidle
mere faktuel viden om Fomars. Det
er nu samlet i dette magasin ”Flere
fordele ved Fomars”.

For de penge har private aktører og
offentlige partnere skabt en mar-

Penge til international markedsføring
af Region Syddanmark
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Beløb anvendt til international markedsføring af Region Syddanmark 2013-2017:
Totalt beløb: kr. 151.426.182
Fomars del: kr. 43.158.782

3

Hånden på kogepladen er godt
for vækst i dansk turisme
Gang på gang har man i den danske
turistbranche talt om, at ”hvis vi
bare kunne samle alle pengene fra
stat, region, kommune og private
turistaktører, så ville vi få et helt
anderledes markedsføringstryk med
mere klare budskaber på de internationale markeder”. Der skal nemlig
rigtig store muskler til, hvis man skal
blive hørt i den internationale markedsføring.
I Region Syddanmark nøjedes man
ikke at snakke om det. I 2012 gjorde
man noget ved det. Fomars – Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark – blev etableret
og har siden 2013 støttet aktørernes
fælles markedsføring i udlandet.
- Vi var klar over, at vi var nødt til at
løfte i flok. Det kunne ikke nytte noget med alle de spredte kommunikationsindsatser. Rigtig mange aktører
stillede op forskellige steder med deres små budskaber.
- Derfor besluttede vi at etablere
en forening, som kunne samordne
kommunikationen for hele regionen,
fortæller Christian Woller, formand
for Fomars og direktør for Legoland.

Turisterhvervet for bordenden

Der var også enighed om, at det ikke
skulle være endnu et fremstød udelukkende for offentlige midler.
- Turisterhvervet skulle sidde for
bordenden, så vi var sikre på, at der
skete noget, og det var vigtigt, at erhvervet selv fik hånden på kogepladen. Vi kunne ikke drømme om at gå
med i noget, som vi ikke selv tror på.
Det skulle ikke være sådan, at man
bare kunne hente midlerne i regionen. Man skulle selv komme med
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de 70 procent til en kampagne for at
kunne søge om 30 procent i støtte.
Det har vist sig at være et rigtig godt
princip, siger formanden Christian
Woller.
På den måde blev penge fra region,
kommuner og private aktører koblet
sammen i en koordineret markedsføringsindsats. Det blev besluttet at
fokusere på nærmarkederne, fordi
det er hurtigst at flytte gæster fra
landene omkring os, men man valgte
også en Kina-satsning på Fyn, fordi
det var en rigtig god businesscase.
- Region Syddanmark har flere rigtig stærke turismeprodukter – f.eks.
Vestkysten, som er én af Danmarks
største attraktioner, Legoland og
eventyrøen Fyn med H.C. Andersen,
siger Christian Woller.

Det virker

De store turoperatører vil nu også
gerne være med.
- Vi er blevet mere interessante for
store turoperatører som Stena Line
og Color Line og Tui, fordi vi kommer
samlet med vores koordinerede indsats. Nu vil de gerne være med og investere penge i kampagner.
- Vi kunne også se af den undersøgelse, vi selv fik lavet med Epinion,
at omkring 40 procent af gæsterne
i Legoland Billund Resort havde set
kampagnen.
- De udenlandske overnatningstal er
markant større i Region Syddanmark
end i de andre regioner. Det er et klart
pejlemærke om, at indsatsen virker,
og omkring 700.000 flere udenlandske overnatninger alene i 2015 betyder tusindvis af ekstra jobs.

Her fem år senere synes Christian
Woller, at det er lykkedes at trænge
igennem.
- Vi har haft en meget positiv udvikling. Fra det første år i 2013 med et
par projekter til, at der er kommet
flere og flere kampagner. Vi har i
flere gange arbejdet sammen med
VisitDenmark, og vi har nu også fået
indsatsen integreret med det nye
turismeselskab Dansk Kyst og Naturturisme. Det betyder, at der er
koordineret endnu flere initiativer
inden for turismemarkedsføringen,
end hvad Fomars egentlig var tænkt
til i starten.
- Jeg synes, det er tydeligt, at det virker. Fomars har betydet, at vi i langt
større grad har fået en slagkraftig
kommunikation, end når vi har stået
hver for sig.

Vi var klar over, at vi var nødt til at
løfte i flok. Det kunne ikke nytte noget
med alle de spredte kommunikationsindsatser. Rigtig mange aktører stillede op forskellige steder med deres små
budskaber.
Christian Woller
formand for Fomars

Christian Woller, formand for Fomars, er direktør for Legoland, som også har haft noget ud af et større samarbejde mellem flere turistaktører.

De store kan sparke døre ind
De store aktører har så stor viden om
og erfaring med udenlandsk markedsføring, at de kan sparke nogle
døre ind, og det ligger helt i tråd med
regionens strategi om at pege på fyrtårne inden for turismen.
- Man har udpeget fyrtårne som
Vestkysten, Legoland og H.C. Andersen, og det er, fordi man tror på, at
de kan sparke døre ind, og at det vil
smitte positivt af på de mindre aktører, siger Christian Woller.
Der har på et tidspunkt været kritik
af, at de store aktører fik flest penge

ud af Fomars, men det ligger faktisk i
matematikken, siger Christian Woller:
- Hvis de store aktører har fået meget, så er det, fordi de er kommet
med meget selv. Sådan er matematikken, hvor aktørerne selv skal komme med 70 procent af økonomien
i en kampagne for, at Fomars kan
støtte med 30 procent.
- Men der er ingen, der har fået afslag, fordi Legoland og Lalandia
skulle ha’ penge. Det har været en
aftale, at hvis der ikke var penge nok
til alle ansøgere, skulle alle have for-

holdsvist mindre.
Og de store aktører, som f.eks. Legoland – hvor Christian Woller er direktør – har bestemt også haft noget ud
af de fælles kampagner. Parken har
de seneste tre til fire år oplevet en
markant stigning i besøgstallet for
internationale gæster, og gæsterne
har fået flere tilbud, hvilket betyder,
at flere vil rejse længere for en ferie i
Region Syddanmark,
- Og hvis markedet vokser, får vi jo
også noget ud af det, siger Christian
Woller.
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De store har også
brug for flere muskler
Man kunne jo godt spørge sig selv,
om de store – Legoland, Lalandia og
Givskud Zoo – ikke kunne klare sig
selv, når det gælder markedsføring
på de udenlandske markeder?
Svaret er – joh, de kan godt komme ud i andre lande, men de er slet
ikke store nok til at komme ud på så
mange markeder, som de kommer
ud på nu gennem samarbejdet med
andre aktører og bidrag fra Fomars.
- Vi er ikke store nok i international
sammenhæng. Vi ville hurtigt løbe
tør for markedsføringsmidler, hvis vi
stod alene. Så ville vi nok være meget på de svenske og norske markeder og nok også i Holland, men vi ville
slet ikke kunne lægge det tryk, som
vi lægger nu i f.eks. Polen, Finland og
England, siger Jan Harrit, direktør for
Lalandia, og han fortsætter:
- Samarbejdet betyder, at vi får flere
penge at markedsføre os for, og at vi
kan nå ud på flere markeder. Vi bliver simpelthen synlige på markeder,
hvor vi ellers ikke ville være.
- Vi har haft et godt tag i Norge og
Sverige, men med den udvikling, der
har været de senere år, kan vi se, at
vi har fået en flot stigning på det
hollandske marked, og vi har haft
en pæn vækst på gæster fra Polen,
Storbritannien og Finland.
- Ved at ramme flere forskellige markeder rammer vi også forskellige ferieperioder, og så er vi ikke så afhængige af, om det går godt eller skidt på
et marked et enkelt år. For eksempel
har Holland, Tyskland og England senere sommerferie end Danmark.
Lalandia har haft en fremgang af
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hollandske gæster på 50 procent,
mens stigningen på svenske og norske gæster ligger på omkring 15-20
procent.

gæsterne ser, at der er mere at opleve end fyrtårnene. Og allerbedst! De
vender tilbage, fordi de ikke nåede
det, de ville, siger Jan Harrit.

Flere udenlandske gæster

Gevinst – samarbejde

Lalandia har fået flere udenlandske
gæster, siden Fomars blev etableret i 2012. Dengang havde Lalandia
omkring 700.000 overnatninger, og i
2016 lå det tal tæt på 800.000 overnatninger. Her er tale om både danske og udenlandske overnatninger.

En anden stor gevinst ved Fomars er
i Jan Harrits øjne samarbejdet. Aktørerne inden for turismen er simpelthen nødt til at samarbejde for
at være med i de fælles markedsføringskampagner i udlandet. Der
skal være mindst tre partnere, der i
fællesskab vil markedsføre for minimum en halv million kroner for at
komme i betragtning til støtte fra
Fomars.

- Da vi startede, var der lidt flere
danske gæster, men det tal tippede
i 2016. Nu er der lidt flere udenlandske gæster end danske i Lalandia,
oplyser Jan Harrit.
Den gennemsnitlige opholdstid i
Lalandia er også steget i de senere
år.
- Der er to trends hos os. Vi får flere udenlandske gæster, og den gennemsnitlige opholdstid stiger, fordi

- Det betyder, at partnere er tvunget
til at samarbejde, og vi har oplevet et
større samarbejde i turistbranchen,
end vi har set tidligere. Det er en gevinst, for når partnerne mødes for at
samarbejde, får de f.eks. også øjnene
op for flere oplevelser i området, og
de kan dermed give deres gæster en
bredere oplevelse.
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Welcome to the w
orld’s best
family holiday
Willkommen zu den
coolsten Kinderferien
der Welt! / Velkomm
verdens bedste børnefer
en til
ie

UK: ’World’s best’ are
big words. But that’s
what our guests say abou
t their experiences. ‘It
was probably our best
holiday ever,’ says one.
‘The holiday exceeded
all our expectations,’
recounts another. Try for
yourself. You can reach
all
attractions in the area
within an hour’s drive
from
Billund.
DE: „Die coolsten der
Welt“ – das sind große
Worte, aber genauso
kommentieren unsere
Gäste ihre Erlebnisse.
„Das waren die tollste
n
gemeinsamen Ferien überh
aupt“, meint einer. „Der
Urlaub hat unsere Erwa
rtungen übertroffen“, sagt

ein anderer. Überzeug
t euch selbst! Alle Erleb
nisse
der Gegend sind von
Billund innerhalb einer
Autostunde erreichbar.

DK: ’Verdens bedste’
er store ord. Men det
siger
vores gæster om deres
oplevelser. ’Det var nok
vores bedste ferie samm
en nogensinde’, siger
én.
’Ferien oversteg alle vores
forventninger’, beretter
en anden. Prøv selv. Du
kan nå alle oplevelser
i
området indenfor 1 times
kørsel fra Billund.
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MyCamp Trelde Næs var i 2016 med
i en fælles kampagnepakke på det
svenske marked. Samme år kunne ejeren af campingpladsen Steen
Petersen konstatere, at antallet af
svenske gæster var fordoblet. Det
betød en meromsætning på 160.000
kroner.
Resultatet var så godt, at han derfor
er med i to kampagner i 2017, nemlig
i Sverige igen og i Norge.
- Når den første kampagne gik så
godt, ville vi gerne forsøge os i Norge
for at øge antallet af gæster uden for
højsæsonen. Mange af de svenske
gæster ligger i kanten af højsæsonen, og Norge har også en ferie, der
ligger før den danske skoleferie, og
det er interessant for os, siger Steen
Petersen.
MyCamp Trelde Næs er med sine 473
enheder på campingpladsen og 70

resort.co

m
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udlejningsenheder i form af værelser, telte og hytter én af Danmarks
største campingpladser.
Steen Petersen synes, at den fælles
markedsføring i udlandet er en supergod ide.
- Vores gæster er utroligt glade for
det hæfte, hvor mere end 100 attraktioner lige fra Bridge Walking her ved
Lillebælt til vikingecentret ved Ribe
er beskrevet. De leder efter et sted,
hvor de kan få overblikket, og det
kan de her.
- Det er et fantastisk redskab. Vores
gæster bliver måske ikke længere,
men der er så meget, de ikke kan nå,
mens de er her, at de måske kommer
tilbage.
- Den fælles markedsføring er med til
at øge attraktiviteten af hele området, siger Steen Petersen.

Den fælles markedsføring er med til at øge
attraktiviteten af hele området, siger Steen
Petersen.

Vores gæster er utroligt glade for
det hæfte, hvor mere end 100 attraktioner lige fra Bridge Walking her ved
Lillebælt til vikingecentret ved Ribe er
beskrevet. De leder efter et sted, hvor de
kan få overblikket, og det kan de her.
Steen Petersen,
indehaver af MyCamp Trelde Næs
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Vejle har aldrig haft
så mange overnatninger
Vejle Kommune har aldrig haft så
mange udenlandske overnattende
gæster på hoteller, kroer og campingpladser som i 2016. Det blev til
159.673 udenlandske overnatninger
– 7.500 flere end året før.
Morten Damgaard, chef for Erhvervsservice og Turisme i Vejle Kommune,
er slet ikke i tvivl om, at det skyldes
den fælles markedsføring af Legoland Billund Resort.
- Strategien med at vælge et fyrtårn og at pulje pengene sammen og
markedsføre fyrtårnet sammen med
en række andre aktiviteter har virket
rigtig godt, siger Morten Damgaard
og fortsætter:
- I første omgang handlede det om
at få fortalt om fyrtårnet og sendt
gæsterne videre til andre attrakti-

oner og aktiviteter. Det skete lige i
en periode, hvor klatreparken Gorillapark åbnede i Vejle, og den fik en
flyvende start fra dag et.
- Kongernes Jelling har også haft en
fantastisk vækst i udenlandske gæster. Her er der især kommet mange
flere hollandske gæster.
På et tidspunkt kom overnatningsstederne i Vejle Kommune også med
i den fælles markedsføring i udlandet, og det var Morten Damgaard
glad for:
- Det var enormt positivt, at man
åbnede op for overnatningssteder,
som ikke lå så tæt på fyrtårnet, for
så bliver det rigtig interessant for os
som kommune. Vi måler jo meget på
turismeøkonomi, og den afhænger jo
af, hvor folk overnatter.

Udenlandske overnatninger i Vejle Kommune
Overnatninger på hoteller og campingpladser
2014: 135.403 - 2015: 152.134 - 2016: 159.673
(Kilde: Danmarks Statistik)

Morten Damgaard mener, Vejle har gavn af
fælles markedsføring.

Morten Damgaard roser hele konstruktionen i Legoland Billund Resort for at være professionelt drevet.
- Jeg har været med i meget turismesamarbejde, men her har vi haft
erhvervsaktører for bordenden, og
det har givet et drev, som har været
godt. Der har ikke været en følelse af,
at vi bevæger os på stedet, og det har
været godt for os som kommune at
opleve – også at mærke, der er nogle
aktører, der har noget i klemme.

Væsentlig flere overnatninger
Jørgen Jørgensen, kromanden på
Hovborg Kro er normalt selv med til
at servere morgenmad, men i løbet
af 2016 måtte han hyre personale ind
for at hjælpe til.
- Vi kunne simpelthen ikke klare det
selv. De mange overnatninger har givet flere timer til serveringen. Mange
af vores gæster spiser også til aften
her, og jeg vil skyde på, at vi i 2016
har ansat to hele medarbejdere for
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at klare efterspørgslen, siger Jørgen
Jørgensen.

tendens til flere hollandske og polske gæster.

Hovborg Kro havde i 2016 flere overnatninger end det foregående år, og
kromand Jørgen Jørgensen forventer,
at billedet bliver lidt det samme i
2017. Der er allerede indløbet mange
bookinger.

- Vi prøvede sidste sommer at lave
en lille analyse her i Hovborg – campingpladsen, hyttebyen og kroen og
talte overnatninger i løbet af juli. Vi
havde i snit 425 overnatninger i døgnet, fortæller Jørgen Jørgensen fra
Hovborg Kro, som selv har mellem
16.000 og 20.000 gæster om året.

Der er både flere svenske og norske
gæster, men kromanden ser også en

Bjarne Clement og Ribe Vikingecenter fik ikke noget ud af egen markedsføring i udlandet, men har oplevet vældig vækst efter den fælles, internationale indsats.

Vældig vækst i vikingecenter
Ribe Vikingecenter havde selv prøvet at markedsføre sig i udlandet.
De havde delt 700 fribilletter ud ved
en messe i Essen. De havde gjort det
samme i Hansa Park.

- Vi har jo slet ikke råd til de fjernsynsspots, som vises på færgerne
mellem Norge, Sverige og Danmark,
og som folk sidder og ser på, fordi det
er Legoland, siger Bjarne Clement.

- Vi fik ikke en eneste billet tilbage,
fortæller Bjarne Clement, leder af
Ribe Vikingecenter.

Ribe Vikingecenter blev på et tidspunkt inviteret af Legoland med til
den store event Lego World i Holland, og det gav en enorm synliggørelse. Antallet af hollandske gæster
er efterfølgende steget med 58 procent fra 2015-2016.

De havde selv haft annoncer og artikler i nordtyske magasiner, og de
havde prøvet annoncer i Sverige og
Norge.
- Men vi kunne ikke se nogen effekt.
- Det er først nu, hvor vi er med i en
fælles, international markedsføring.
- Det rigtig gode her er, at vi kan lægge os op ad et brand, som alle kender, Legoland, og på den måde får vi
fat i nogen, som vi ellers ikke ville få
fat i.

Det totale besøgstal for vikingecentret voksede med 43 procent. Fra
42.000 gæster i 2014 til 60.000 i
2016.
- Og man skal huske, at vi har kun
åbent i sommerhalvåret, siger Bjarne
Clement og tilføjer:
- Det lidt tricky ved tallene er, at vikinger er megahot for tiden, så det

kan være svært lige at se, hvorfor
folk kommer, men når vi dykker ned
i tallene, kan vi se, at vi er vækstet
lige præcis på de markeder, hvor
der har været fælles markedsføring:
Tyskland, Holland, Norge, Sverige,
Polen og England.
Det virker altså at pulje midlerne og
at gå målrettet efter specifikke områder uden at sprede sig mere end
højest nødvendigt.
- Det her giver meget til os alle sammen.

Vækst i Ribe
Vikingecenter 2014-2016
42.000-60.000 gæster = + 42%
Gæster NL: + 58%t
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Det tog lidt tid, før sønderjyderne blev samlet i Destination
Sønderjylland, men nu markedsføres Sønderjylland i Norge,
Tyskland og Holland på platforme, der slet ikke var råd til før,
ifølge Karsten Justesen.

Hvad er Fomars?
Fomars blev etableret i 2012 på initiativ af Legoland, Lalandia og Givskud Zoo, støttet af Syddansk
Vækstforum og kommunerne Billund og Vejle.

Formål
- At yde støtte til projekter, der vil markedsføre Region Syddanmark som turismedestination i udlandet.
- At fremme markedsføringen af turismeprodukter
og ydelser for at skabe vækst og flere jobs.

Samarbejde
Formålet sikres opfyldt gennem et bredt samarbejde mellem partnere som Region Syddanmark,
kommuner, VisitDenmark, attraktioner, turoperatører, overnatningssteder og detailhandel og senest
Dansk Kyst og Naturturisme.

10

Lande
Fomars har bidraget til kampagner i Tyskland, Norge, Sverige, Finland, Holland, Polen, Rusland, England og Kina

Krav
Turistaktørerne skal selv betale 70 % af en kampagne, som skal være på mindst 500.000 kr. pr. marked.
Fomars kan bidrage med 30 % af kampagnens pris.
Pengene må kun bruges til destinationsmarkedsføring. Derudover er der et krav om.
Info: www.Fomars.dk

Håndører blev til fælles slagkraft
i Destination Sønderjylland
Der sad fire turistchefer i det sønderjyske og kiggede på de håndører, de
hver især havde til rådighed til markedsføring. De syntes ikke rigtig, de
kom nogen vegne med de midler. Et
par 100.000 kroner batter ikke rigtig
på den store bane.

- På den måde var Fomars i virkeligheden med til, at vi blev etableret
som destination, og at vi har fået
koordineret markedsføringen i Sønderjylland i en mere ensartet retning,
konstaterer Karsten Justesen og tilføjer:

- Vi drøftede, hvad vi kunne gøre bedre, og vi gik ud og spurgte turisterne,
hvorfor de tog til Sønderjylland, og
bagefter gik vi til aktørerne for at
høre hvad, vi kunne arbejde sammen
om, fortæller Karsten Justesen, direktør for Destination Sønderjylland.

- Fomars betød også, at projektet fik
politisk bevågenhed, og at turistaktørerne fik en tro på, at det kunne
lade sig gøre.

Det kneb med at blive enige om at
pulje midlerne og sende en fælles
ansøgning til Fomars. Til gengæld
sendte turistcheferne en indstilling
til politikerne i de fire sønderjyske
kommuner – Sønderborg, Aabenraa,
Haderslev og Tønder.
- Vi indstillede, at de fire kommuner
etablerede Destination Sønderjylland, og at markedsføringspengene
blev lagt i en hat. Et sekretariat skulle tage sig af opgaven med at markedsføre HELE Sønderjylland.
- Det var der opbakning til, fortæller
Karsten Justesen, der blev direktør
for den nye destination.

Fomars gav skubbet
Ifølge direktøren er den største opgave at ”sikre bedre og større og
mere slagkraftig markedsføring af
Sønderjylland som destination”.
Nu var der også midler til at planlægge kampagner af en størrelse, så
man kunne søge Fomars om midler
til markedsføring i udlandet.

Destination Sønderjyllands første
kampagne med bidrag fra Fomars
var i 2016.
- Vores første ansøgning handlede
om markedsføring i Tyskland, som
er vores vigtigste marked. Vi markedsførte os i magasinerne Ostsee
og Nordsee og havde nogle mindre
kampagner bl.a. med camping, og vi
havde pressebesøg. Da der var midler
til over, gik vi også ind på det norske
marked med en kampagne.
- I år er vi igen med i Tyskland. Denne gang med en tv-kampagne og det
havde aldrig kunnet lade sig gøre,
hvis ikke vi havde Fomars, siger Karsten Justesen.

på en stigning på tre til fem procent
sidste år.
- Men vi får mange tilbagemeldinger
fra turistaktører, der kan se, at der er
en meget større og bedre eksponering på det tyske og norske marked,
og der er jo vild jubel over, at vi allerede er på med tv-spots i Tyskland. Det
havde ingen jo drømt om. Tidligere
kunne vi håbe på at få råd til at være
med på en lokal tv-station, siger Karsten Justesen.

Venskabeligt skub
Han mener simpelthen, at Fomars
har givet samarbejdet på turistområdet i Sønderjylland ”et venskabeligt skub”, og det er vigtigt, for som
han også siger:
- Vi er i en tid, hvor folk leder efter
andre feriedestinationer, og da er det
vigtigt, at vi er til stede og kan vise,
at Danmark er et attraktivt, trygt
og sikkert sted at være. Derfor er en
større indsats i udlandet nu det helt
rette på et meget afgørende tidspunkt.

I 2017 markedsfører Destination
Sønderjylland sig også i Holland.

Vild jubel
Karsten Justesen har meget svært
ved at sætte tal på, om kampagnerne har haft en effekt. Overnatningsstederne har haft en forrygende år,
men en del af væksten skyldes de
mange overnatninger, som grænsekontrollen lægger i området. Meldinger fra sommerhusudlejere tyder dog

Folk leder efter andre feriedestinationer, og da er det vigtigt, at vi er til stede
og kan vise, at Danmark er et attraktivt,
trygt og sikkert sted at være.
Karsten Justesen
direktør Destination Sønderjylland
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Udenlandske overnatninger i
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Fomars skubbede
til samarbejde
Det tog nogen tid, før Universe på
Nordals fandt en konstruktion, hvor
oplevelsesparken kunne få del i
Fomars-midlerne til international
markedsføring. Men det lykkedes i
2016 med en kampagne i Tyskland
sammen med andre turistaktører i
det sønderjyske, og direktør Torben
Kylling Petersen sparer ikke på begejstringen, når han skal beskrive
Fomars:
- Det er noget nær det bedste initiativ inden for dansk turistfremme
overhovedet.
- De midler, Fomars har mulighed for
at give, kan anvendes meget direkte med vores markedsføringsmidler.
Det er simpelthen meget effektive
støttekroner.
- Det er ikke som i andre projekter,
hvor pengene begrænses af, at de
skal bruges på bestemte aktiviteter, og hvor der skal bruges mange
projekttimer for at nå forskellige resultater. Det her er effektive støttekroner, som går ind og støtter vores
kommunikation og synlighed i udlandet, siger Torben Kylling Petersen.

Fandt partnere
Kravene til turistaktørerne kræver
imidlertid en vis indsats for de mindre og mellemstore aktører ifølge direktøren for Universe:
- Det har de første år været vanskeligt at være en lille aktør. Det lykkedes ikke for os at deltage i aktiviteterne, fordi vi ikke selv var i stand
til at skrabe en halv million kroner
sammen til et projekt. Vi skulle først
identificere de partnere, som vi kunne gå sammen med om et projekt af
en vis størrelse, for at Fomars kunne
gå ind i det.

Fomars er noget nær det bedste initiativ inden for dansk turistfremme overhovedet, siger Torben Kylling Petersen, til trods for at det tog lidt tid, før Universe fik fordel af midler fra Fomars.

Men Torben Kylling Petersen erkender, at denne nødvendighed for at
finde partnere faktisk har givet nye
fordele.
- Vi må jo sige, at Fomars har gjort
to ting for os hernede. For det første
har man faktisk fået os til overhovedet at gå ind i udenlandsk markedsføring, og for det andet har Fomars
også fået os til at finde partnere i
Destination Sønderjylland, hvilket er
en stor værdi i sig selv, siger Torben
Kylling Petersen og tilføjer:

stellation. Det er måske den bedste
måde at skabe erhvervsfremme på i
turistsektoren.
Universe-direktøren siger, det er for
tidligt helt konkret at måle på den
kampagne, som oplevelsesparken
medvirkede i i Tyskland med Marina
Fiskenæs i Gråsten, men parken oplevede med 93.000 gæster en vækst
på seks procent i 2016. I år er Universe med i flere kampagner i udlandet
gennem Destination Sønderjylland.

- For mange af os mindre aktører ville det slet ikke være muligt at markedsføre os i udlandet, hvis vi ikke
indgår et tæt samarbejde.
- Så Fomars har selv bevist sit værd,
både når man ser på, hvordan man
effektivt anvender pengene, og også
når man ser på, hvordan man har
fået turistaktørerne til at finde sammen i nye relationer.
-Man kan faktisk kun håbe, at man
også nationalt får øje på denne kon-

Dansk turisme er helt afhængig af
at få skabt stærke destinationer og få
skabt et samarbejde mellem de forskellige aktører.
Torben Kylling Petersen,
direktør for Universe
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Flere kinesiske gæster
i H.C. Andersens Hus
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Fyn har kig på Kina
Fyn er vel ikke meget større end et
sømhoved i forhold til store Kina,
men det forhindrer nu ikke det fynske turistsamarbejde i at markedsføre Odense og Fyn så langt væk
hjemmefra. Der er nemlig et kæmpe
potentiale i Kina takket være H.C.
Andersen, og de første resultater af
markedsføringen har allerede vist sig.
- H.C. Andersen er et kæmpe brand
i Kina. Vi forstår slet ikke, hvor stort
et potentiale og hvilken attraktionsværdi brandet ”Andersens Hometown” har i Kina, siger Thomas
Kastrup, forretningschef for Destination Fyn Klyngen, der er en del af
Udvikling Fyn.
Odense og Fyn skal selvfølgelig have
noget at tilbyde kinesiske gæster,
men det er ved at være på plads,
og det bliver de nærmeste år endnu
bedre ifølge Thomas Kastrup.
- Inden for de seneste tre til fire år
er udviklingen gået fra, at Odense –
sat lidt på spidsen – alene var H.C.
Andersens fødeby, til at der nu er udviklet mange, forskellige oplevelser
inden for HCAs univers. Der er f.eks.
en afmærket rute gennem Odense,
Eventyr på Åen, H.C. Andersen Festival, og H.C. Andersen Trail, der tager
turisten i hånden og viser de slotte
og herregårde frem bl.a. Egeskov og
Broholm, hvor H.C. Andersen bevisligt har opholdt sig.
- I 2019-2020 får vi det nye eventyrhus, og i 2018-19 kommer der i Kina
en kinesisk film, som er en moderne
komedie bygget op over et H.C. Andersen-eventyr med kinesiske skuespillere og optaget i bl.a. Odense og
på Egeskov.
- Det giver totalt set et oplevelsesprodukt og en stærk markedsføringsplatform, som betyder, at vi kan
sætte ambitionerne op.

Kina er allerede i dag verdens største marked med en volumen og har
en vækstrate inden for turisme, som
gør det rigtig attraktivt at forsøge
at trække kinesere på ferie til Fyn.
Indsatsen er sket i samarbejde med
bl.a. VisitDenmark, og man har f.eks.
bearbejdet turoperatørerne i Kina
og arbejdet med de sociale medier.
Mange kinesiske turister kommer
som et led i en grupperejse, hvor de
på otte til ti dage skal se Skandinavien.

vi gjort forarbejdet til at flytte den
kinesiske forretning på Fyn til et nyt
niveau, siger Thomas Kastrup.

- Vi kan ikke ændre på det kinesiske
rejsemønster og varigheden af deres
rejser, så vi skal sørge for at skille os
ud fra andre lokationer som f.eks.
de norske fjorde og shopping i København, for at Odense og Fyn bliver
valgt. Det kan vi nu i kraft af det H.C.
Andersen-produkt, der er skabt, og
som der stadig arbejdes med, siger
Thomas Kastrup.

- Siden 2013 har vi fået samlet en stor
del af de fynske markedsføringsmidler, der ligger rundt omkring, og vi har
ansat en tysk markedsføringsprofil
for at målrette og videreudvikle indsatsen yderligere, som kan løfte os
videre, siger Thomas Kastrup.

Indsatsen på det kinesiske marked
har medført, at Destination Fyn
Klyngen har ansat en kinesisk marketingprojektleder.

Kinesisk vækst

Mens Kina er et up coming marked,
så er Tyskland fortsat det vigtigste
udenlandske marked for turismen
på Fyn.
- Vi skal være til stede i Tyskland,
og her har Formars hjulpet os op på
et niveau, hvor vi får fat i en kritisk
masse i markedsføringstrykket.

Han peger på, at det samarbejde,
som Fomars har været med til at
skabe, er meget positivt.
- Det er det, der skal til! Vi når ingen
vegne, hvis vi ikke får samlet ressourcerne i dansk turisme. Fomars
tvinger på en stimulerende måde
branchen til at samarbejde.

Flere og flere kinesere rejser også
individuelt, og her prøver den fynske indsats bl.a. at fange kinesernes
opmærksomhed på de sociale medier. På Weibo, det kinesiske svar på
Twitter, har der allerede været flere
end 30 millioner klik på #andersenhometown.
Og hvad er der så kommet ud af indsatsen? I Odense er antallet af kinesiske gæster i H.C. Andersens Hus på
to år tredoblet, mens det er fordoblet på Egeskov.
- Alle partnere – hoteller, Odense
Åfart, Odense Bys Museer og detailhandlen – melder meget positivt
ind, og vi forventer i 2017 at opleve
en fortsat tocifret vækstrate. Nu har

Indsatsen i Kina for at markedsføre Fyn er
meget bred. Badmintonspiller Victor Axelsen
har bl.a. markedsført Andersen’s Hometown
ved China Open, fortæller Thomas Kastrup.
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Tredobling af gæster fra Kina
Kineserne elsker H.C. Andersen. Det
har de gjort i mange år, men nu kommer de også og besøger hans hus
i Odense, og der kommer flere og
flere. Fra 2014 til 2016 er der sket en
tredobling af det kinesiske besøgstal. I 2014 var der under 5.000 kinesiske gæster. I 2016 kom der næsten
15.000 kinesere for at se H.C. Andersens Hus i Odense.
Det er der én væsentlig forklaring
på. Den fælles, internationale markedsføring af Fyn i Kina. Det er marketingkoordinator Lone Weidemann
ved Odense Bys Museer ikke i tvivl
om. Hendes mening om de fælles
markedsføringsmuskler er klar:
- Fantastisk. For alene havde vi ikke
kunnet gøre det.
- Den samlede og koordinerede indsats giver et godt markedstryk, som
virkelig betyder noget, og på sådan
et stort marked som Kina er det afgørende, at man har de økonomiske
midler, og at man tænker smart og
har et godt brand.
I H.C. Andersens Hus spørger billetsalget alle gæster, hvor de kommer
fra, og derfor kan de ret præcis se,

Lone Weidemann på arbejde i en workshop i Kina.

at kineserne nu er den næststørste
gruppe af gæster efter danskerne.
Huset havde 135.000 gæster i 2016,
6.000 flere end året før.
Flere og flere kinesere rejser individuelt, men størstedelen af kineserne
kommer som et led i en pakkerejse,
og de bestiller billetter på forhånd.
Det betyder, at museet kan svare ret
præcist, når butikker i Odense ringer
og spørger: ”Hvornår kommer kineserne?” Mange kinesere er i Odense
en søndag, og flere butikker vælger at
holde åbent, når kineserne er byen.

Den samlede og koordinerede indsats giver et godt markedstryk, som virkelig betyder noget.
Lone Weidemann
Odense Bys Museer

Regler for Fomars
For at komme i betragtning til støtte til en kampagne på de udenlandske nærmarkeder, skal der være:
mindst tre partnere i kampagnen
budgettet for kampagnen skal være på minimum en halv million kroner.
tilskud på 30 procent kan kun anvendes til destinationsmarkedsføring.

16

Endelig et samarbejde på Fyn
- Langt om længe har man indset i
turisterhvervet på Fyn, at hver lille
by, hver lille kommune og hver lille
attraktion ikke kan markedsføre sig
selv.

- Vores intention ved at være med i
det her samarbejde er, at vi skal løfte
Fyn. Vi skal ikke kun løfte Egeskov.
Når kunderne kommer til Fyn, skal
de nok finde os på Egeskov.

investere. Det er ikke nogen større
forretning nu, men det er en investering i fremtiden og vel at mærke
på den korte sigt, for det er nu, det
eksploderer, siger Henrik Neelmeyer.

- Vores gæster interesserer sig ikke
for kommunegrænser, og det kommunefnidder, der har været tidligere,
giver ingen mening.

Egeskov er bl.a. med i indsatsen i
Kina, og på få år har Egeskov kunnet
fordoble antallet af kinesiske gæster. I 2016 var der 5.000 kinesiske
gæster på slottet.

Det tyske marked er stadig det vigtigste marked for Egeskov, og her
har man også været med i en samlet markedsføring. Egeskov har i de
seneste to år haft en vækst af udenlandske gæster på ti procent. Ifølge
Henrik Neelmeyer udgør de tyske
gæster 70 procent af alle udenlandske gæster. Der er ansat en ekstra
medarbejder i marketing- og eventafdelingen i 2016, og der bliver snart
ansat endnu en medarbejder i afdelingen. Dertil kommer det ekstra personale, som hyres ind i højsæsonen
p.g.a. væksten.

- Men jeg har aldrig oplevet en vilje til
samarbejde, en investeringslyst og
motivation i turistbranchen på Fyn
som i de seneste par år.
- Det er helt vildt.
Sådan siger Henrik Neelmeyer, direktør for Egeskov, som i 2016 med
næsten 250.000 gæster oplevede en
flot vækst på 13 procent i besøgstallet.
- Men mange steder ude i verden
kender man slet ikke Danmark. Så vi
skal lige have Danmark på landkortet, og så skal vi have Fyn på landkortet, siger direktøren og fortsætter:

- På Egeskov kan vi vise dem et stykke kulturhistorie og et ægte slot med
en levende familie. Grevens stamtræ kan føres tilbage til tiden, hvor
det kinesiske Ming-dynasti fandtes.
Det er noget, de har respekt for. På
den måde har slottet en ægthed, og
det står ikke tomt. Møblerne er ikke
solgt. Det her er stadig et hjem med
sjæl, som samtidig har en have i international særklasse.
- Og så har H.C. Andersen været her
og skrevet om det i sin dagbog, siger
Henrik Neelmeyer og tilføjer:
- Hvis man vil have del i det kinesiske
rejsemarked, så er det NU, man skal

Jeg har aldrig oplevet en vilje til samarbejde, en investeringslyst og motivation i turistbranchen på Fyn som i de seneste par år. Det er helt vildt.
Henrik Neelmeyer
direktør Egeskov Slot
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Flere ansatte hos udlejer
Den fælles indsats med at markedsføre Fyn internationalt har haft stor
betydning for Feriepartner MOB på
Fyn.
Den har givet øget omsætning i form
af flere tyske, hollandske og norske
gæster. Udlejeren af sommerhuse
har oplevet en vækst på ca. 20 procent i 2015 og 2016 ifølge Torben Jersild, der driver Feriepartner MOB fra
kontoret i Middelfart.
Der er ansat tre nye medarbejdere
for at håndtere det stigende antal
udlejninger. Torben Jersild ser også
positivt på 2017, for han kan allerede
efter årets første måned, se en fremgang i udlejningen på 3-4 procent.

- Den fælles markedsføring er en stor
døråbner for os, men døren skal jo
også lukkes igen, og her er vi nødt
til selv at gå aktivt ind og følge op
på kampagnen ved at bruge ekstra
markedsføringspenge, siger Torben
Jersild.
Som udlejer kunne han ikke selv have
båret så omfattende en kampagne.
- Det er jo pengene, der afgør hvor
langt, vi kommer rundt.
Den fælles markedsføring er en stor
døråbner for os.

Jane og Torben Jersild har haft pæn vækst i
udlejningen efter kampagne i Tyskland.

Torben Jersild
indehaver af Feriepartner MOB

Mange flere tyske gæster
- Jamen, jeg kan næsten ikke være
positiv nok!
- Det har været meget givtigt for os
at være med i den fælles kampagne
for Fyn på det tyske marked.
- Vi havde i 2015 en markant fremgang på 36 procent i tyske overnatninger i forhold til året før, og sidste
år havde vi også en tocifret stigning i
antallet af tyske gæster.
Sådan fortæller Benny Laursen, som
sammen med sin kone Birte Laursen
Det er som om, at der kommer andre
vinkler på kampagnen, end når vi selv
markedsfører os som en campingplads.
Benny Laursen
campingejer

driver Skovlund Camping ved Båring
Vig. De gik med i en markedsføring af
Fyn rettet mod børnefamilier i Nordtyskland. Det gav pote og ikke kun
på campingpladsen.
- Det er andre, der driver caféen på
campingpladsen, og de har fået flere gæster. Det samme har den lokale
fiskemand, fortæller Benny Laursen.

- Det er som om, at der kommer andre vinkler på kampagnen, end når vi
selv markedsfører os som en campingplads.
- Og vi er ekstra glade for, at der
bliver kørt sådan en kampagne i så
stort et land som Tyskland. Det er jo
er et kæmpe marked.

Væksten har ikke betydet flere ansatte, men den har betydet flere
timer til de ti sæsonarbejdere, der
arbejder på campingpladsen om
sommeren. I vinterhalvåret er der
ægteparret selv og en medarbejder.
Benny Laursen er meget begejstret
for, at Fyn kan gå ud og markedsføre sig selv internationalt med flere
muskler.

Birte og Benny Laursen oplevede første år en
fremgang på 36 procent i tyske overnatninger
efter fælles markedsføring med andre i Tyskland.
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Noget-for-noget virker
- Det er fint, at Fomars er en del af en
noget-for-noget konstellation. Det
ville ikke virke, hvis det bare var det
offentlige, der kom med alle midler.
De private aktører inden for turismen
kommer da også selv med hovedparten af pengene til den internationale
markedsføring, mens Fomars-bidraget sikrer markedsføring af hele destinationen.
Det mener Erik Dam, sekretariatsleder i Business Region Esbjerg, der
frem til 31. december 2016 hed Sydvestjyllands Udviklingsforum, og
som er involveret i Destination Sydvestjylland.
- Jeg tror simpelthen ikke, det ville
have samme effekt, hvis alle midler bare kom fra det offentlige, siger
Erik Dam.
Med noget-for-noget har Destination
Sydvestjylland, som omfatter Varde,
Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner,
kunnet gennemføre markante markedsføringer i Tyskland af ”Nordsee”
med bl.a. VisitDenmark. Regionen
har valgt at fokusere på det tyske
marked, da omkring to tredjedele af
overnatningerne i området er tyskere. Destination Sydvestjylland har
valgt at brande sig som ”Die Süddänische Nordsee” over for tyske turister. Det skal sikre genkendelighed
og synlighed.
- Vi har gjort det ud fra den simple
årsag, at analyser af det tyske marked og tyskernes rejsemotiver, viser,
at 80 procent af tyskerne kender begrebet Nordsee. Derfor kan vi lige så
godt lægge os i slipstrømmen på det
begreb, for her når vi meget længere
ud, end hvis vi selv skulle opfinde et
brand, siger Erik Dam.
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Ifølge Erik Dam har turistorganisationerne i Sydvestjylland brugt megen tid på at fortælle små
og store turistaktører om den fælles markedsføring på det tyske marked – med bidrag fra Fomars.

Nu også på tv

De første to år gennemførte det sydvestjyske område en off- og online
kampagne mod det nordtyske område, hvorfra de fleste tyske gæster
kommer, og ifølge Erik Dam gav det
en god effekt.
I 2016 og i år kører man igen kampagne on- og offline, men samtidig har
man koblet sig på en tv-kampagne,
som går mere nationalt.
Resultatmæssigt kan Erik Dam dels
se en positiv effekt ved VisitDenmarks effektmåling via benchmarks,
dels på overnatningstallene.
- Vi har haft vækst fra 2013 til 2015
på 11 procent – altså en anelse højere
hos os end landsgennemsnittet, siger Erik Dam.

I 2013 var der 5,9 mio. overnatninger,
og det var et lille fald fra 2012 på 2,26
procent, men i 2014 steg tallet med
næsten fire procent, og i 2015 var der
knap 6,6 mio. overnatninger, der gav
en stigning på 5,88 procent. Det gav
en samlet vækst over de to år på 11
procent.
Af de 6,6 mio. overnatninger i 2015
var de 4,6 mio. overnatninger udenlandske (stigning på 13 procent), og
4,1 million af dem var tyske overnatninger.

Flere tyskere til Rømø-Tønder
Inden for de seneste tre år er der
kommet flere tyske gæster til Rømø
og Tønder. Helt konkret har Feriepartner Rømø, der står for udlejning
af 330 feriehuse, haft en fremgang
af tyske gæster på omkring seks procent fra 2014 til 2015.
Det oplyser Bodil Glistrup Thomsen,
der er direktør for Feriepartner Rømø
og derudover også turistchef og udviklingschef i Tønder Kommune.
- Vi er meget, meget glade for de
kampagner, som vi har medvirket i
sammen med Fanø, Varde og Esbjerg
Kommuner under Destination Sydvestjylland. Når vi får 30 procents
støtte fra Fomars, har vi jo noget
mere at gøre med. Vi kan bruge pengene endnu bedre, og for os betyder
det udvikling af nye markeder.

- Vi er blevet mere synlige, mere
kendte, og vi har tilfredse husejere
og lejere.
Og så er vi glade for fællesskabet
i samarbejdet. Det giver en meget
større synergieffekt. Vores gæster
kender jo ikke kommunegrænserne,
og derfor har det været vigtigt for os,
at vi kunne være med i et større projekt, siger Bodil Glistrup Thomsen og
slutter:
- Vi er rigtig godt tilfreds med samarbejdet med Fomars. Vi har kunnet
lave en meget stærkere markedsføring, og det har givet flere gæster til
vores område.

Feriepartner Rømø har bl.a. været med i en
stor kampagne i magasinet Nordsee Urlaub,
som rammer to millioner tyske husstande.
oplyser Bodil Glistrup Thomsen.

Tyskere kommer længere væk fra
Det er ikke helt billigt at dreje hovederne på potentielle tyske gæster jo
længere, man kommer ned i Tyskland, for de har ofte næsen indstillet mod sydens sol. Men noget tyder
på, at det kan lade sig gøre at trække
flere gæster fra den del af Tyskland,
der ligger sydligere end Hamborg.
- Vi har haft en tyrkertro på, at vi ved
at være med i de fælles kampagner,
der kom længere ned i Tyskland, ville
få nemmere ved at dreje hovedet på
nogle af de potentielle kunder, end
hvis vi selv skulle gøre det via egne
kampagner.
- Jo længere man kommer ned, jo dyrere er det nemlig at dreje hovederne
på tyskerne, for det er så let for dem
at køre syd på, siger Tommy Schultz,
tidligere indehaver af Schultz Ferie-

huse, nu konsulent i firmaet.
Meget tyder på, at det er lykkedes
at dreje hovederne på en del. I alle
tilfælde indtog bestillinger fra Nordrhein Westphalen hos Schultz Feriehuse i begyndelsen af 2017 førstepladsen over tyskere, der bookede
sommerhuse for 2017. Hidtil har gæster fra Hamborg og Slesvig-Holsten
siddet på den plads.

to fuldtidsansatte i bureauet. Dertil
kommer ekstra ansatte hos rengøringsfirmaet.
Langt over 90 procent af gæsterne
hos Schultz Feriehuse er tyskere.

Flere ansatte
Tommy Schultz mener, at den stigning er udtryk for, at det lange, seje
og fælles træk virker på markedsføringsfronten.
- Lad os på godt vestjysk sige, at vi
i 2016 havde en rigtig pæn stigning
af tyske gæster, siger Tommy Schultz, der skønner, at det har givet en til

Tommy Schultz, Schultz Feriehuse, der udlejer sommerhuse i Houstrup, Henne Strand,
Vejers Strand og Blåvand, været med fra starten i den fælles internationale markedsføring.

21

Lindy Kjøller tror på, at det er vigtigt, at flere går sammen for at fortælle den fælles historie, der kan trække udenlandske turister til en destination.

Flere tyske gæster på ø-færger
- Det gode ved Fomars er, at man er
gået sammen om at fortælle en større historie om en destination.
Sådan siger Lindy Kjøller, salgs- og
marketingschef for Færgen, som driver syv ø-færgeruter i Danmark. Han
fortsætter:

tyske turister, og vi ved jo, at tyskerne bliver mere interesseret i nordgående trafik – desværre på en kedelig
baggrund, nemlig uro i verden – men
når de interesserer sig for Danmark
og Nordsøen, så er det vigtigt, at vi
får fortalt, at det er her, det er bedst
at komme.

- Når man står sammen om at fortælle f.eks. historien om Nordsøen
i Tyskland, jamen så er det klart, at
det er med til at så et frø blandt de

Færgen mellem Fanø og Esbjerg oplevede en pæn vækst af personbiler
i 2016. Faktisk havde færgeruten rekord i 2016 med 350.000 personbiler,

og en stor del af dem var tyske biler.
- Det er svært at sige, at stigningen
lige kom fra den fælles kampagne,
men jeg kan i alle tilfælde sige, at
det går os og Fanø godt på det tyske
marked, siger Lindy Kjøller.
Færgen har også via Fomars været
med i fælles markedsføring af Fyn
på det tyske marked, og også her oplevede Færgen fremgang på 6-7 procent på ruten Bøjden-Fynshav i 2016.

Samarbejde med andre
Den internationale markedsføring gennemføres i tæt samarbejde med de nationale turismeorganisationer VisitDenmark og Dansk Kyst og Natur
På de enkelte markeder samarbejdes der desuden med lokale operatører som:
Color Line i Norge, Stena Line I Sverige, TUI I Holland, Matka Vekka i Finland, Neckermann i Polen og flere operatører i Kina.
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Legoland er også Koldings
største turistattraktion
Kolding Kommune gik i sin tid med
i Fomars, fordi man med borgmesterens ord troede på, at det var en
”rigtig god forretning og rigtig fornuftigt”.
- Ved at gå sammen med andre kunne vi gøre mere for mindre, siger
borgmester Jørn Pedersen og fortsætter:

det har givet bonus.
- Vi ved, at vi har stigende overnatningstal i sommersæsonen i Kolding,
hvor overnatningspriserne historisk
set har været helt i bund, fordi vi er
en konferenceby og har overkapacitet om sommeren. Men nu ser vi støt
stigende priser, fordi belægningen stiger, og det er jo til gavn for erhvervet.

- Vi har egentlig bare sat to streger
under det, vi altid har sagt – nemlig
at Legoland er vores største turistattraktion. Det er årsagen til, at folk fra
udlandet kommer til vores område,
og ved at være en medspiller kunne
vi få endnu mere ud af vores internationale markedsføring og dermed få
flere udenlandske turister til alle de
attraktioner, vi selv har her i kommunen.

Det her er småpenge for at generere en stor effekt, og derfor giver det god
mening at være med.

Og borgmesteren er ikke i tvivl om, at
den samlede markedsføring i udlan-

Borgmester Jørn Pedersen (V)
Kolding Kommune

Derudover har vi flere besøgende til
vores attraktioner som f.eks. Koldinghus, Christiansfeld og Kolding
Storcenter, siger borgmester Jørn Pedersen.

plads, at offentlige og private midler
går sammen som i Fomars.
- Når private kan give øget beskæftigelse og øget markedsføring, så
dækker det lige præcis to af de ting,
som vi bruger rigtig, rigtig mange
penge på.
- Så i den sammenhæng er det her
småpenge for at generere en stor effekt, og derfor giver det god mening
at være med.
Borgmester Jørn Pedersen ser også
frem til, at samarbejdet kan fortsætte.

Han synes også, det er helt på sin
- Vi diskuterer løbende med os selv,
hvad vi kan få ud af det, og det er
klart, at vi skal fortsætte med at videreudvikle samarbejdet, for hvordan opnår vi, at de udenlandske gæster bliver en dag ekstra i forhold til
det, de havde tænkt?
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