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• Danske Destinationer 

• Konsolideringen 

• En destinations arbejdsfelt

• Et eksempel

• Lektien og en opfordring

• Dialog



Danske Destinationer er brancheorganisationen for de 
stærkeste og mest udviklingsorienterede destinationsselskaber i Danmark.



MISSION: Igennem dialog, 
erfaringsudveksling og fælles retning 
sætter vi dagsordenen og synliggør 
stærke danske destinationers værdi og 
rolle, og skaber samarbejde mellem de 
destinationer, der kan og vil.

Vision og mission

VISION: Danske Destinationer er 
omdrejningspunktet og driver for 
udvikling og vækst  i dansk turisme 
generelt og i de stærke destinationer i 
særdeleshed.







Konsolideringen fra +80 indsatser til 15–25 destinationsselskaber



DMO

Destination Marketing Organisation



DMO 

Destination Management Organisation



Destinationsselskabets fokus

• Mennesker frem for turister 

• Gæster frem for kunder 

• De rigtige turister frem for mange turister 

• Niche-destinationer frem for omnibus-destinationer

• Indhold og kvalitet frem for indpakning og branding

• Mange fortællinger fortalt af mange frem for én fortælling om ét brand

• Udvikling af autentiske steder og oplevelser frem for information og traditionel markedsføring.



Destinationsselskabets arbejdsfelt











• Tænk ekstra oplevelser/salg i forbindelse med de skiftende udstillinger/aktiviteter 
– tematiser f.eks. menuer i cafe, varer i butik, produkter i nærområdet

• Lav inspirationsdage (før sæson) for turismeaktører i nærområdet – restauranter, 
overnatningssteder, detailhandlende, andre kulturinstitutioner m.fl. – bed gerne 
om forslag til ”krydsprodukter”

• Uddan frontpersonale til proaktivt at ”sælge” lokalområdets øvrige 
tilbud/muligheder – giv gæsterne mulighed for at få oplevelser de ikke havde 
regnet med da de tog hjemmefra – det kommer godt igen

Lektien!



• Gå i dialog med jeres destinationsselskab om jeres behov

• Stil krav til jeres destinationsselskab

• Tag ansvar for at løfte hinanden

Opfordringen!



Soleklart ???
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