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Fremtidens
destination

Turismen har i de senere år skabt flere jobs og
mere vækst til Aarhusområdet end nogensinde
før. Den positive udvikling er ikke kommet af sig
selv. Det er en vækst med vilje, skabt af en bred
vifte af investeringer fra offentlige og private
parter. Men rejsen er ikke slut, og nu venter
opgaven med at holde momentum – og udnytte
mulighederne for at tage det næste vækstspring.
Nærværende strategi er planen for, hvordan destinationsselskabet VisitAarhus kan og vil bidrage til, at
turismen i de kommende år fortsat kan være med til
at udvikle turismen i Aarhus. Destinationen dækker
Aarhusområdet bestående af Aarhus by, Djursland
samt området omkring. Det er vores nuværende basisgeografi, men vi løser også opgaver med en bred kreds
af aktører i Øst- og Midtjylland og på nationalt plan.
Det giver god mening at skabe en destination i denne
geografi. Vi får en unik destination med:
•	tre stærke ben at stå på: storbyturisme, erhvervsturisme samt kyst- og naturturisme
•	et bredt produktsortiment med appel til flere
målgrupper og dermed flere forretningsområder
at spille på for virksomhederne
•	kritisk masse i overnatningskapacitet samt potentiale
og udbud i oplevelsesmuligheder – hele året.
•	god tilgængelighed – både transportmæssigt
og digitalt
•	dokumenteret position og resultatskabelse i markedet
•	professionel destinationsledelse, der har markant
opbakning fra private og offentlige aktører.

jektet Aarhus 2017, der i kraft af godt samarbejde var
en massiv succes.
Aarhus destinationen er en platform, der gør os
mere robuste til at tappe ind i den vækst, der i de
kommende år forventes at præge rejsemarkedet –
både herhjemme og i udlandet og til at matche den
stigende konkurrence. Ikke blot om at få en andel af
de rejsende, men også om at tiltrække investeringer i
blandt andet overnatningskapacitet, flyruter og internationale kongresser.
Vores plan for udviklingen af destinationen tager bestik af
globaliseringens virkelighed – rummelig nok til, at vi kan
tilpasse os forandringerne, men samtidig retningsgivende,
så vi har et kompas at styre efter og har et skarpt fokus
på de slag, der skal vindes.
I denne plan sætter vi visioner og ledestjerner, der
peger frem mod 2025. Vi sætter strategiske spor for de
kritiske indsatser, som vi skal realisere frem mod 2025.
Tilsammen danner det grundlaget for de handlingsplaner med konkrete aktiviteter, som vi hvert år planlægger og gennemfører sammen med vores partnere.
Strategien tager udgangspunkt i dialogen med parter på
tværs af hele turismens værdikæde. Bredden er vigtig.
Den gode gæsteoplevelse og lysten til at besøge og
genbesøge vores destination beror på parternes brede,
fælles indsats.
Vores fornemste opgave er at være omdrejningspunkt
for partnersamarbejdet. Den rolle får vi kun lov til
at spille, hvis vi af turismens mange parter opleves
som relevant og kommer med professionelle, værdiskabende, innovative og agile bud på udviklingen af
turismen i vores destination. Det er sigtepunktet for
vores arbejde - og for denne plan.

Det er disse elementer, som samlet skaber fremtidens
stærke destination.
Vi bygger den nye destination på et grundlag af godt
samarbejde mellem turismens aktører. Det gælder på
det daglige plan, og det gælder på det strategiske plan.
Eksempelvis i forbindelse med Kulturhovedstadspro-
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Synergierne i Aarhus destinationen
Aarhus destinationen er et turismemæssigt vækstcenter
på den jyske østkyst. Destinationen står på tre forretningsben: Kyst- og naturturisme, storbyturisme og
erhvervsturisme.
Der er både samlet og i hvert af forretningsområderne
en kritisk masse, der giver mulighed for at udvikle de
forretningsmæssige potentialer og synergieffekter, også
geografisk mellem kyst og by.
Djursland rummer unik natur i og omkring Nationalpark
Mols Bjerge samt på nordkysten af Djursland. Flere af
Danmarks mest kendte og besøgte turistbyer og attraktioner er beliggende på Djursland, med bl.a. Bønnerup.
Det gælder blandt andet Ebeltoft og Djurs Sommerland.
Djursland har også en styrke inden for camping-og
feriehusproduktet.
Den videre udvikling af potentialet for Djursland,
herunder skabelsen af helårsforretning og tiltrækning af
nye målgrupper med højt turismeforbrug, beror blandt
andet på, at der er nærhed til storbyen Aarhus, der i
kraft af sit indbyggertal udgør et marked med betydelig
helårsbaseret købekraft. Aarhus er også en storbydestination, der over hele året kan levere internationale rejsende til hele Aarhusområdet. Disse storbynære
forhold er også med til at skabe grundlaget for effektive trafikforbindelser – ikke mindst fra internationale
markeder.
Aarhus by rummer et fortættet og attraktivt bymiljø
med et betydeligt udbud af museer, attraktioner, shopping, og spisesteder, hvoraf flere også i en international
sammenhæng er markante. Der er betydelig kapacitet
på møde- og hoteldelen, som yderligere udbygges
markant i de kommende år. Det er således en by med
appel til såvel professionelle mødedeltagere, voksne
storbyrejsende og rejsende med børn.

det østjyske område kan være med til at skabe denne
kritiske masse.
Med destinationen vil vi kunne levere et bredt og
komplementerende oplevelses- og overnatningstilbud,
som har appel til en bred kreds af målgrupper over hele
året. Helårsperspektivet er væsentligt. Det muliggør,
at vi samlet har oplevelsesprodukter hele året rundt
tilpasset målgrupperne og sæsoner.
Den nye destination giver også mulighed for at løfte
værdiskabelsen i kyst- og naturturismen. Den har
omsætningsmæssigt nogenlunde samme størrelse som
storby- og erhvervsturismen, nemlig ca. 2,4 mia. kr.
Aarhus destinationen er ikke kun et rejsemål. Moderne
storbyer ses i stigende grad også som markedspladser
for tiltrækning af investeringer og talentfulde medarbejdere. Med Aarhus destinationen vil turismen kunne yde
et væsentligt bidrag til at udvikle Aarhusområdet som
et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Destinationen
vil således kunne tilbyde et samlet investeringsmarked
i overnatningskapacitet og attraktioner på ca. 6 mia.
kr. over de næste 7 – 10 år. Det er en volumen af et
omfang, der er attraktivt for både investorer og operatører at engagere sig i.
Også i relation til kompetencer og rekruttering af
arbejdskraft til turismeindustrien kommer destinationen
til at udgøre en markant og attraktiv markedsplads med
mange tusinde ansatte.

Udviklingen af Aarhus bys potentiale beror blandt andet
på, at der skabes kritisk masse i et bredt produktudbud. Det er det, som investorer, operatører og rejsedistributører forventer af en regional og international
destination for at de skal prioritere at investere i den.
Samarbejdet med Djursland – og på sigt hele
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Aarhus destinationen har kritisk masse
Aarhus destinationen hører til blandt Danmarks største
turismedestinationer. Samlet produceres i denne
geografi, der omfatter Syddjurs, Norddjurs og Aarhus
kommuner, årligt ca. 3,1 mio. kommercielle overnatninger (Airbnb inkl. for Aarhus). Turismen giver
beskæftigelse til ca. 9.000 årsværk og skaber en
omsætning på ca. 7,2 mia. kr.
Denne volumen skabes af og giver grundlag for en
betydelig bredde og tyngde i destinationens oplevelsesudbud og overnatningskapacitet.
Aarhus destinationen har knap 30 museer og attraktioner, som i 2018 blev besøgt af ca. fem mio. gæster.
Bortset fra hovedstadsområdet er det den største
koncentration af besøg i Danmark. Fem af attraktionerne i destinationen er blandt de 20 mest besøgte
attraktioner i Danmark.
Udbuddet af gode spisesteder er en af de vigtige
konkurrenceparametre for fremtidens destinationer.
Aarhus destinationen har en god position på dette felt.
Der er i 2019 4 restauranter med Michelinstjerner,
3 Bib Gourmand og 10 Plate. Det er den største
koncentration uden for hovedstaden.
Destinationen rummer en overnatningskapacitet på ca.
3.400 hotelværelser, ca. 2.500 feriehuse til udlejning
(ud af i alt 17.000 feriehuse) og ca. 20 campingpladser.
Også på dette felt er destinationen en af Danmarks
største.
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En destination med tre stærke forretningsområder
Aarhus destinationen har tre stærke forretningsområder som i omsætning
er nogenlunde lige store:

Kyst – og
naturturisme
Omsætning
2,345 mia. kr.

Storbyturisme
Aarhus
destinationen
Omsætning
7,215 mia. kr.

Omsætning
2,440 mia. kr.

Erhvervsturisme
Omsætning
2,430 mia. kr.

Figur: Omsætningstal fordelt på forretningsområder (Kilde: Tøbbe Aarhus 2016 og
Tøbbe Business Region Aarhus 2016)
Destinationen er dermed det sted i Danmark som har det stærkeste samlede
produkt inden for alle tre forretningsområder.
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Tilgængeligheden er i positiv udvikling
Tilgængeligheden fra de markeder, der skal skabe
underlaget for turismens virksomheder i destinationen,
er i en positiv udvikling.
Oplandsområdet inden for en times transport rummer
ca. 1 mio. mennesker. Der er god transportadgang til
destinationens produkter for hele denne målgruppe. Det
er fremmet med letbanen og dens fortsatte udbygning
på Djursland.
Danmark, Norge, Sverige og Nordtyskland rummer et
befolkningsunderlag på ca. 20 mio. mennesker, der kan
nå Aarhus destinationen på under tre timer. Her er gode
vej-, tog- og færgeforbindelser.
Flytningen af Stena Lines Grenaa færge til Halmstad
vil betyde, at man kommer tættere på relevante
svenske markeder, og den øgede frekvens af fly fra
og til København øger tilsvarende tilgængeligheden
til dette markedsområde.
Tilgængeligheden med fly fra de internationale
markeder, især i Europa er også under stærk forbedring. Der sker således en udbygning af Aarhus Airport
i de kommende år. Antallet af internationale flyruter
er i 2017/2018 vokset fra 5 til 15. Der er imidlertid
behov for en markant udvidelse af flyforsyningen i de
kommende år for at udnytte turismens potentialer.
Indsatsen omkring tilgængelighed er en meget vigtig
del af strategien for VisitAarhus i de kommende år. En
del af denne indsats vil også være et samarbejde med
Billund Lufthavn og andre lufthavne i det øst- og midtjyske område.
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Aarhus destinationen har en betydelig resultatskabelse
Udviklingen i turismen i Aarhus destinationen har i en årrække været positiv.
Markedet tror på destinationen. Det kommer til udtryk i form af markante
væksttal over en bred kam i turismeøkonomien.
Væksten har været stærkest i Aarhus by, men også i den øvrige destination
har væksten en positiv trend.
De sidste fem år er omsætningen fra turismen i destinationen vokset med 37 %
fra 5,26 mia. kr. i 2012 til ca. 7,2 mia. kr. i 2016.

Udvikling i alt overnatninger Djursland og Aarhus
2014-2018
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Figur: Udviklingen i overnatninger 2014-2018 (alle overnatningsformer)
henholdsvis Djursland og Aarhus samt samlet.
Den voksende turisme har også sat positive spor i form af betydelige investeringer
i hoteller, attraktioner mv. I løbet af de seneste cirka fem år er der investeret i
omegnen af 2,5 mia. kr. i turismen i destinationen.
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Turismen har gjort Aarhus destinationen mere international
Væksten har også ledt til at Aarhus by er kommet i en ny og international liga af
”second cities” - byer, som investorer og turister i stigende grad retter blikket mod
for at søge nye muligheder uden for de største bycentre i Europa. Det vil være
en af de store perspektiver for den ny destination at brede denne vækst ud i hele
destinationens geografi.
I forhold til udviklingen i de nordiske hovedstæder og en række second cities i
Europa har Aarhus by været en af de hurtigst voksende byer – og dermed taget
markedsandele hjem til Danmark.

Udvikling i antal overnatninger i nordiske hovedstæder og
second cities 2013-2017
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Figur: Aarhus vs. øvrige nordiske byer 2013-2017.
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Udvikling i internationale overnatninger
Djursland og Aarhus 2014 - 2018
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Figur: Udviklingen i internationale overnatninger 2014-2018 (alle overnatningsformer) henholdsvis Djursland og Aarhus samt samlet for Aarhus destinationen.
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Også på udviklingen af internationale overnatninger har Aarhus by placeret sig i
førerfeltet i forhold til de nordiske hovedstæder og second cities.

Udvikling i internationale overnatninger, nordiske
hovedstæder og second cities 2013-2017
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Figur: Aarhus by vs. de nordiske hovedstæder og second cities internationale
overnatninger 2013-2017.
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Vækst i krydstogtsgæster
Fra 2010 og frem til nu er antallet af krydstogtsgæster steget markant fra 6.940 til
92.000 i 2018.

Udvikling i krydstogtsgæster 2010 - 2018
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Figur: Udviklingen i antal krydstogtsgæster 2010-2018.
Mange globale krydstogtsbrands har i de senere år fået øje på Aarhus som krydstogtsby. Det er væsentligt. Dels fordi populære krydstogtsbyer forbindes med
prestige, hvilket smitter positivt af på turismen i hele destinationen. Dels fordi
tilstedeværelsen af de store globale krydstogtsrederier giver en stærkere motor for
at markedsføre hele destinationen internationalt.
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Figur: Udvalgte krydstogtsbrands.
Med Aarhus destinationen vil der være skabt et stærkere grundlag for at
kunne tilbyde rederier og gæster flere tilrettelagte udflugtsmuligheder i hele
destinationen.
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Voksende synlighed i internationale medier
Der har været en meget stor vækst i den internationale
medieomtale og den har nået et betydeligt niveau. Det
kan aflæses i, at oplevelser og attraktioner i Aarhusområdet i de senere år jævnligt har plads i medier, som
er toneangivende for både turister og rejsemarkedets
professionelle aktører.

Det er et stort aktiv for Aarhus destinationen, at vi
på denne måde har Aarhus som et stærkt genkendelsesnavn. Det vil muliggøre, at vi kan skabe international synlighed for mange virksomheder, attraktioner og
byer i hele destinationen.

År	Antal internationale
omtaler print + online
2012		

13

2013		

19

2014		

135

2015		

96

2016		

2135

2017		

5351

Tabel: Udviklingen i international medieomtale
2012-2017
Meltwater har opgjort værdien af den internationale
online-omtale i 2017 til 468 millioner kroner.
Den positive udvikling er først og fremmest resultatet
af, at Aarhus som brand er blevet en bedre historie –
blandt andet på grund af Kulturhovedstadsåret, gode
restauranter samt udstillinger og arkitektur i verdensklasse.
Medieomtalen er et godt spejl på den måde vi i international kommunikation skal opfatte begrebet Aarhus.
Aarhus er blevet et varemærke – eller et brand – på
samme måde som andre storbybrands. Det er både
hos internationale medier og forbrugere et genkendelsesord, som man umiddelbart kan relatere sig til, når
noget fortælles. F.eks. at flere restauranter har fået
Michelinstjerner eller en stor udstilling er åbnet.
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Store investeringer er på vej. De skal
udnyttes og forrentes
De senere år er der foretaget meget store investeringer i Aarhusområdet - og nye er på vej. De er ikke
alle inden for turismeindustrien, men de kan udnyttes
til at vækste turismen, og turismen kan bidrage til at
forrente investeringerne.

Eksempelvis kan et fokus på at tiltrække internationale kongresser inden for universitetets styrkeområder
understøtte universitetets arbejde for at tiltrække
talentfulde forskere inden for disse felter.
Kernen er, at der kan komme meget positivt ud af at
tænke de store investeringer og turismen sammen – til
gavn for begge områder.

Store investeringer de seneste og
kommende år:
• Moesgaard
• Aros
• Den Gamle By
• Djurs Sommerland
• Maltfabrikken
• Øen
• Dokk1
• Tivoli Friheden
• Kattegatcenteret
•	Udvidelse af hotelkapaciteten med 1109 værelser
svarende til 68 % siden 2011
• Letbanen
• Nyt kongrescenter
•	Planlagt tilførsel af ny hotelkapacitet fra og med
2018 med 888 nye værelser svarende til en
vækst på 33 %
•	Nye eller udvidede attraktioner, eksempelvis
Nationalpark Mols Bjerge
• Udvikling af Aarhus Lufthavn
•	Aarhus Universitet med en omfattende tech satsning og det ny Skejby hospital
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2025 – de markedsmæssige perspektiver
Turismen rummer i de kommende år fortsat betydelige
muligheder for Aarhus destinationen, hvis vi evner at
gribe dem.
Den globale udvikling
Vurderingerne af potentialerne for Aarhus destinationen bygger ikke blot på destinationens potentialer og
benchmark i forhold til andre destinationer. Vurderingerne bygger også på, at det marked, som destinationen har potentiale til at tappe ind i, er i vækst.
Generelt er turismen globalt i vækst. Der er aktuelt ca.
1 mia. rejsende i verden, og blandt andet FNs turisme
og rejseorganisation UNWTO forventer, at der omkring
2025 vil være ca. 2 mia. rejsende.
Flyproducenten Boeing forudser i sine langtidsprognoser, at verdens nuværende ca. 6 mia. flyrejsende i
2030 vil være nået ca. 12 mia.
Globalt bliver der i de kommende år derfor et større
marked for Aarhus at tappe ind i. Særlig interessant er
det, at efterspørgslen på nye destinationer og second
cities ventes at stige stærkest i takt med at rejsemarkederne bliver mere differentierede, og ønsket om at
prøve nye destinationer vokser. De store flyproducenter
forventer, at den største vækst i flykapaciteten vil finde
sted inden for flytyper, som er særligt egnede til at
åbne ”secondary markets”.

•	Langt flere mennesker får indkomster, der
muliggør rejser.
•	Øget velstandsniveau og længere levetid
forskubber efterspørgsel fra produkter over mod
oplevelser – blandt andet i form af rejser.
•	Bæredygtighed er ligeledes et voksende kriterie
for valg af destination.
•	Rejsemarkedet bliver langt mere differentieret
med efterspørgsel på eksempelvis mad, sundhed,
wellness, sundhed, yoga, spa, surf og specifikt
kulturforbrug.
•	Ny rejsekonstellationer opstår: Eksempelvis flergenerations-rejse, mor-datter rejser og vennepar.
•	Rejsesæsonerne bliver flere. Det gælder over
året, ugen og sågar i døgnet. Korttidsferiemarkedet kommer til at vokse mest og vil
overhale markedet for langtidsferier.
•	Trafik fra nærmarkederne vil vokse som følge af
bl.a. ændret demografi
•	Øget rejsefrekvens betyder, at forbrugerne søger
nye rejsemål. Nye destinationer vil også få større
muligheder i kraft af den trængsel, der er ved at
opstå i flere af de store turistbyer.
•	Digitalisering skaber større synlighed, lettere
rejsemuligheder og rejsetilbud. Ofte på deleøkonomiske platforme, hvor man kan købe alt
fra overnatning til transport og roomservice.
•	Nye og mere effektive flytyper åbner op for
oversøiske flyforbindelser. Højhastighedstog og
forbedrede vejanlæg øger tilgængelighed til flere
destinationer – også for korttidsferier.

Box: Vækstdrivere i den globale turisme:
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Benchmarks – stadig et efterslæb at indhente
Vækstmulighederne træder også frem, når vi benchmarker i forhold til andre destinationer.
For Aarhus by er det relevant at måle op imod andre second cities i Europa, der
i forhold til befolkningsstørrelse, udbud af attraktioner og andre faktorer giver
mening at sammenligne sig med.

Antal overnatninger udvalgte byer
2013 - 2017
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Figur: Antal hotelovernatninger i udvalgte europæiske byer 2013-2017.
Benchmark-perspektivet fortæller i korte træk, at Aarhus by set ud fra antallet af
overnatninger ligger under gennemsnittet – og dermed går glip af den værdiskabelse, som de bedst resultatskabende byer præsterer. Der er et efterslæb, som
Aarhus by gennem de senere års vækst er ved at indhente, men ikke er nået i mål
med endnu.
Hvis Aarhus by når gennemsnittet, vil det skabe en meromsætning i turismen på
ca. 1,5 mia. kr. Kommer Aarhus på niveau med de tre bedst præsterende byer, vil
det skabe en meromsætning på omkring 2,6 mia. kr.
Også Djursland har et betydeligt potentiale for at vækste omsætningen. Det bliver
en af opgaverne for VisitAarhus at identificere en gruppe af sammenlignelige
områder i Nordeuropa, som Djursland kan benchmarkes i forhold til.
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Pejlemærker for 2025
Aarhus destinationen har et godt grundlag for at sætte
ambitiøse – og samtidig realistiske – pejlemærker for
fremtiden. Det er konklusionen af de foregående afsnit.
Vi har frem mod 2025 sat ni pejlemærker op:
Vi vil øge turismen i destinationen med ca. 75 %
målt i overnatninger fra ca. 2.5 mio. i 2015
til ca. 4,5 mio. overnatninger i 2025. I Aarhus
by vil vi fordoble antallet af overnatninger fra 1 mio.
overnatninger i 2015 til 2 mio. overnatninger i 2025.
En realisering af disse vækstmål vil medføre betydelig
øget værdiskabelse i form af stigende omsætning og
jobskabelse.

1

Vi vil skabe international relevans og vigtighed
2 om det, som attraktioner, virksomheder og
borgerne i vores destination står for og frembringer. Vores bidrag hertil er at øge antallet af
internationale gæster fra de nuværende 35 procent
til 50 procent i 2025.

Vi vil øge den kommercielle overnatningskapacitet i Djursland de næste ti år med op til 1.000
nye feriehuslignende enheder i blandt andet
resorts og op til ca. 150 hotelværelser. Det er kapacitet,
der kan skabe grundlag for helårsforretning og højt
døgnforbrug.

3

Vi vil gøre hotelscenen mere international. Målet
4 er at etablere fem internationale hotelbrands
frem mod 2025. Realiseringen heraf vil styrke den
internationale profil og komplementere vores danske og
skandinaviske hotelnavne.

Vi vil fordoble kongresforretningen. Fra de nuværende ca. 1 mia. kr. til ca. 2 mia. kr. i 2025.
Realisering vil skabe netværk, tiltrække talenter
og skabe synlighed for vores faglige styrkepositioner,
herunder regionale viden- og sundhedsinstitutioner.

5

Vi vil styrke den internationale tilgængelighed.
Udvidelse fra fem direkte flyforbindelser i 2015
til internationale byer til op mod 25-30 i 2025.
Realiseringen vil vækste gæstetallet, løfte markedsføringen af destinationen og smitte positivt af på
erhvervsudviklingen i hele Midt- og Østjylland.

6

Aarhusområdet skal være kendt som førende
digital destination. VisitAarhus vil levere relevante og nærværende løsninger og redskaber til
gæster såvel som kunder - når de opdager, oplever og
anbefaler destinationen. Vores partnere anerkender os
som en professionel samarbejdspartner på det digitale
område.

7

Vi vil arbejde for at gøre hele Øst- og Midtjylland
til én markedsplads med Aarhus brandet som
vital værdiskaber for hele regionen. Realiseringen vil skabe regional vækst og give brandet Aarhus
kritisk masse til at slå igennem internationalt.

8

Vi vil gøre Aarhus destinationen til en national
prioritet og central søjle i den nationale turismeog vækststrategi. Danmark er en lille destination
med risiko for ikke at have kritisk masse, og med få
bymæssige kraftcentre. Derfor skal destinationen systematisk tænkes ind i de nationale strategier.

9
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De kritiske indsatser – slagene, der
skal vindes
Meget skal til for, at vi kan indfri pejlemærkerne for
2025. Vi kan ikke forudse det hele, og derfor må vi
tilpasse os undervejs. I denne strategi fokuserer vi først
og fremmest på indsatser, der kan iværksættes nu, og
som rækker frem til 2022.
Vi fokuserer på indsatser, som vi mener er vitale
for, om Aarhus destinationen kommer i hus med pejlemærkerne.
Og ikke mindst fokuserer vi på indsatser, hvor VisitAarhus og vores netværk kan bidrage markant til at nå
pejlemærkerne.
Vi har kaldt disse områder for kritiske indsatser. Man
kunne også kalde dem slag, der skal vindes. Must
win battles.
Der er ni i alt.

1

Vi vil samle turismekræfterne

VisitAarhus og Destination Djursland har sammen med
mange partnere over de senere år sat form og facon
på markedsføringen af Aarhus og Djursland inden for
kerneforretningerne: storbyferie, internationale møder
og kongresser samt kyst- og naturferie.
Det har betydet, at markedsføringen er blevet mere
sammenhængende og har fået mere kraft ved at flere
bakker op. For de enkelte virksomheder er det en god
måde at optimere ressourcerne og ved fælles kræfter
gøre en større forskel i markedet.
Det vil vi som ét samlet destinationsselskab have
fokus på fortsat at udvikle gennem blandt andet fælles
platforme, kampagner og partnerskaber. Overordnet
er målet, at turismeindsatsen i Aarhus destinationen
er koordineret og på forkant med den digitale udvikling. Det er den mest effektive måde at sikre turismens
aktører adgang til viden, netværk og platforme, så
de kan kommunikere og markedsføre sig i relevante
kanaler – hvad end målgruppen er medier, opinions-

dannere, professionelle turismeaktører (business to
business) eller gæsterne selv.
Vi vil udnytte det aktiv det er, at Aarhus som brand i
stigende grad er kendt og anerkendt i Nordeuropa som
en attraktiv og bæredygtig byregion, hvor mennesker
kan blive inspireret, tanke op, dygtiggøre sig, netværke
og skabe forretning. Det har vi fået lagt et solidt fundament for – blandt andet med kulturhovedstadsåret. Nu
er opgaven at konsolidere dette fundament og gøre det
til et aktiv for hele Aarhusområdet.
Vi vil have særligt fokus på at tilpasse vores markedsføring til mulighederne på digitale platforme – egne
såvel som tredjeparts, og hvor vi bruger store mængder
data til at professionalisere og målrette indsatsen.
Vi skal udnytte, at staten gennem VisitDenmark stiller
ressourcer og platforme til rådighed for markedsføringen af Danmark. Det giver god mening, at vi puljer
vores midler med midlerne hos VisitDenmark, så der
bliver mere slagkraft for pengene. Med destinationens
potentiale vil det også være naturligt, at VisitDenmark
i de kommende år fastholder og udbygger sine investeringer i markedsføringen af Aarhus destinationen på de
internationale markeder.
Djursland er på flere markeder et kendt og anerkendt
brand. Det vil vi udnytte og bygge på i vores destinationsmarkedsføring. Den samme betragtning vil vi
anvende på andre samarbejder i hele Aarhusområdet:
Vi skal udnytte og bygge på eksisterende styrkepositioner i markederne.

2

Vi vil tænde nye ledestjerner – og få dem til
at lyse længere

En ambitiøs storby som Aarhus og hele området
omkring bør altid have en ledestjerne, der kan tjene
som løftestang for investeringer, mobilisering af
ressourcer og et bredt engagement til at skabe
udvikling - også inden for turismen.
Sådan en ledestjerne har Kulturhovedstadsåret været.
Kulturhovedstadsåret har samlet energierne og mobili-
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seret ressourcer og mennesker stort set overalt. Kulturhovedstadsprojektet har været en ”game changer”,
der gør at vi ser os selv og vores muligheder på en ny,
mere energifyldt og ambitiøs måde.
VisitAarhus vil være med til at udvikle idéer og skabe
opbakning til de næste ledestjerner for Aarhus. Ledestjerner, der har trækkraft fra det lokale til det internationale.
Men der ligger også en meget vigtig opgave i at fastholde energien fra kulturhovedstadsåret. Det var en
stor investering, der har potentialet til at lyse op og
skabe resultater langt efter 2017.
Derfor vil vi også være med til at fastholde og udvikle
de gode initiativer fra kulturhovedstadsåret. Vi vil især
prioritere følgende tre områder:
Det internationale kommunikationsspor: Kulturhovedstadsåret har været med til at slå et stort hul
i den internationale mediemur. Omtalerne af Aarhus
er mangedoblet. De har været positive, og vi er nået
ud til mange mennesker i hele verden. Det er vigtigt
for turismen. For i en verden fyldt med tilbud om oplevelser er det vitalt, at verden har Aarhus på nethinden.
Mange virksomheder og aktører i hele Aarhusområdet
– også langt uden for turismen har gavn af at Aarhus
brandet står stærkt. VisitAarhus er den organisation,
som har nogle af de stærkeste værktøjer hertil. Derfor
vil vi arbejde for, at de kanaler, der er skabt til internationale medier, forbliver åbne og udnyttes maksimalt.
AarhusCARD: AarhusCARD version 2.0 er et godt
resultat af kulturhovedstadsåret. Kulturinstitutionerne,
transportselskaberne og turismens andre aktører har
lagt stor energi og positiv vilje i at realisere kortet.
Med AarhusCARD’et vil vi øge gæsternes kulturforbrug,
og de foreløbige tal viser, at turisterne tager godt
imod det.
Frivillighedsprojektet: Frivillighedsprojektet har vist
sig at have en stor betydning for gæsteoplevelsen i
Aarhus. Derfor skal vi holde fast i det og gøre det til
en vigtig del af vores fremtidige gæsteservice, som vi
kommer tilbage til senere i denne strategi.

3

Vi vil skabe ny rum for vækst på
Djursland.

Djursland er et af vores meget stærke potentialer
for vækst.
Djursland har nogle af Danmarks mest kendte og
besøgte attraktioner og en unik natur. Det rummer
muligheder for både Norddjurs - og Syddjurs Kommune.
I de kommende år forventes investeret betydelige
midler i udviklingen af attraktioner på Djursland. Det
gælder blandt andet i Ebeltoft, i og omkring Djurs
Sommerland og Nationalpark Mols Bjerge. Også i Norddjurs er flere projekter under overvejelse. Der er tale
om investeringer, der vil øge attraktionskraften.
Med skabelsen af Aarhus destinationen vil Djursland også
bringe udviklingen af Djursland tættere på Aarhus med
købekraft og andre aktiver, der knytter sig til en storby.
Disse forhold skaber tilsammen potentiale til i de
kommende år at øge værdiskabelsen fra turismen
på Djursland.
Det fordrer ikke mindst, at der sker en vækst i den
kommercielle overnatningskapacitet på Djursland med
flere ”varme senge”, der er til rådighed for markedet.
Det fordrer også, at der bliver tale om kapacitet, der
både har appel til det traditionelle familieferiemarked
og det stærkt voksende marked for kortferier.
Vores ambition er at der i løbet af de kommende år,
skal ske en vækst i den kommercielle overnatningskapacitet på Djursland. Vores vurdering er, at der i
løbet af de næste ti år vil være et potentiale for at
skabe op til ca. 150 nye hotelværelser og op til ca.
1.000 nye feriehuslignende enheder, blandt andet i
resorts. Når det er realiseret, vil det årligt bidrage
med en meromsætning til destinationen på op til ca.
1 mia. kr. i dagens priser. Altså en markant øgning af
værdibidraget fra turismen på Djursland.
Vi er i samarbejde med Norddjurs- og Syddjurs
Kommune samt Dansk Kyst og Naturturisme gået i gang
med at identificere områder, hvor der vil være potentiale
til at udvikle feriesteder med ny overnatningskapacitet.
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De næste skridt i denne proces vil være, at vi for hver
af de prioriterede feriesteder vil søge at skabe det
nødvendige grundlag for at fremme investeringer. Der
vil være tale om fysisk-strategiske udviklingsplaner,
hvor fremme af og klarhed om offentlige eller fondsfinansierede investeringer i eksempelvis infrastruktur,
serviceudbud, klimasikring eller naturpleje kan danne
grundlag for og samtænkes med private kommercielle
investeringer i overnatningskapacitet.
Vi vil også lave en samlet investeringsplan for Djursland, der giver et overblik over projekterne og deres
fremdrift og som vil tjene som plan, prospekt og
løbende pejlemærke for offentlige og private beslutningstagere med interesse for udviklingen af Djursland.

4

Vi vil vækste som international kongresby

I de kommende år har Aarhus destinationen unikke
muligheder for at realisere et større potentiale som
international kongresby. Det gælder både i forhold til at
vækste omsætningen i selve kongresforretningen og til
at kongresforretningen kan bidrage til at skabe markant
værdi for viden-økonomien i hele regionen.
Især tre faktorer giver nye muligheder:
Øget kapacitet: Destinationen får i kraft af mere
hotel- og kongreskapacitet mulighed for at være vært
for flere og større møder og kongresser. Aarhus får
også mulighed for at rumme flere større arrangementer
på samme tid.
Investeringer i viden: Der investeres i disse år
betydelige midler på at opbygge stærke faglige kompetencer i Aarhusregionen. Det gælder Aarhus Universitet,
det nye Aarhus Universitetshospital samt forskningsog udviklingscentre blandt flere private virksomheder.
Opbygningen af stærke faglige kompetencer vil være
med til at øge Aarhusregionens faglige tyngde og
anseelse inden for en række faglige områder i forhold
til udenlandske samarbejdspartnere. Det giver mulighed
for at tiltrække flere møder og kongresser til byen.
Omvendt vil flere kongresser også bidrage til at skabe
international synlighed om byens og regionens kompe-

tencer til gavn for at tiltrække investeringer og talenter
fra hele verden inden for disse områder.
Stærkere brand: Blandt andet kulturhovedstadsåret
har bidraget til en stigende opmærksomhed på Aarhus
som en attraktiv destination for inspiration, forretning
og relationer. Det er en ny fortælling, der er ved at blive
skrevet. Den vil vi – med skarpt blik for målgruppens
digitale adfærd – bruge til at tiltrække vigtige internationale møder og kongresser.
Med det nye kongrescenter og væksten i hotel- og
mødefaciliteter er det vores vurdering, at der er et
kapacitetspotentiale for at øge kongresforretningen
med 1 mia. kr. frem mod 2025. Dette gør, at vi øger
den samlede forretning på erhvervsturismeområdet fra
de nuværende knap 2,4 mia. kr. til ca. 3,4 mia. kr. Hvis
vi skal udnytte dette potentiale, skal den nuværende
kongresindsats fordobles. Der er nemlig tæt sammenhæng mellem, hvor mange kongresser vi vinder, og
hvor mange vi byder på. Vi vil derfor tage initiativ til at
etablere et partnerskab mellem en bred kreds af offentlige og private aktører, som sammen kan mobilisere de
fornødne ressourcer til at skabe resultaterne.
Vi vil også udnytte de nye muligheder til at skabe et
stærkere netværk med dygtige second-city-kongresbyer
i andre lande, så vi kan lære af de bedste, og så
vi sammen kan markedsføre os over for beslutningstagerne i de internationale kongresorganisationer.

5

Vi vil ”connecte” Aarhus

God forsyning med internationale flyruter er vitalt, for
at virksomhederne i hele Aarhusområdet har let adgang
til eksportmarkederne og til at tiltrække udenlandske
turister, investeringer og talenter.
Behovet for en forbedret forsyning med internationale
flyforbindelser skal også ses i lyset af de meget betydelige investeringer, som offentlige aktører og virksomheder i de senere år har eller vil foretage for at udvikle
Aarhusområdet.
Også vores ambitioner om at udvide overnatnings-
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kapaciteten både i Aarhus og på Djursland vil i høj grad
bero på, at det i de kommende år lykkes at styrke de
internationale flyforbindelser til og fra Aarhus.
Dette er baggrunden for de senere års fokus fra både
offentlig og privat side på lufthavnsbetjeningen af
Aarhus og regionen omkring.
Der er nu skabt en afklaring omkring disse forhold,
herunder de ejermæssige fo rhold vedrørende Aarhus
Airport. Det indebærer, at der kan fokuseres på at igangsætte målrettede initiativer, som kan bidrage til at øge
forsyningen af internationale flyruter til Aarhusområdet.
Et væsentligt element heri er at få etableret en øget
og mere systematisk indsats for tiltrækning af internationale flyruter – også kaldet ruteudvikling. Det vil
sige destinationsmarkedsføring, der skaber grundlag
for etablering og styrkelse af konkrete flyruter, som har
særlig betydning for destinationen. Eksempelvis fordi de
har et stort potentiale for turismen eller skaber adgang
til vitale flyknudepunkter og eksportmarkeder.
I et samarbejde med Aarhus Airport, Norddjurs
Kommune, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune og
andre offentlige og private parter har vi derfor taget
initiativ til at etablere et ruteudviklingsprogram,
Aarhus Connected.
Programmet har til formål at:
•	fremme erhvervslivets adgang til internationale
markeder
•	fremme den internationale turisme
•	skabe et stærkere grundlag for tiltrækning af
udenlandsk arbejdskraft og virksomheder
Programmet er kommet godt fra start. Vi har allerede
åbnet nye ruter til Gdansk, Berlin, Gattwick, München,
Split og Alicante, ligeledes har vi udvidet kapaciteten til
Oslo og Stockholm siden programmets start.
Vores ambition er, at programmet inden for de
nærmeste år skal medvirke til at åbne mellem fire til

seks nye ruter til væsentlige europæiske destinationer.
På længere sigt – frem mod 2025 – er det vores ambition, at Aarhus har direkte flyforbindelser til ca. 25-30
internationale destinationer.
Færgeforbindelsen fra Sverige til Grenaa er en meget
væsentlig fødekanal for turismen til især Djursland.
I de kommende år vil der ske en markant øgning af
kapacitet og frekvens i færgeforbindelsen. Færgeforbindelsen flyttes samtidig til Halmstad. Det bringer den
tættere på det mere attraktive sydsvenske marked. Den
ny forbindelse rummer et potentiale for både Djursland
og Aarhus by, som vi i de kommende år vil søge at
udnytte.

6

Vi vil gøre hotelkapaciteten mere
international

Tilstedeværelsen af rette profil og volumen af hotelkapacitet spiller en afgørende rolle for udviklingen af vores
destination. Det gælder ikke mindst i Aarhus by, hvor
hovedparten af overnatningerne finder sted på hotel.
Aarhus kommune og VisitAarhus har i flere år målrettet
arbejdet på at tiltrække mere hotelkapacitet til Aarhus.
Det er lykkedes. Siden 2011 er hotelkapaciteten vokset
med 1109 værelser fra 1622 værelser til 2731 i 2018,
svarende til 68 %. Denne udvikling har gjort det muligt
at tage mod den øgede vækst i turismen. I samme
periode er antallet af hotelovernatninger vokset fra
494.841 i 2011 til 892.468 i 2018 en vækst på 80 %.
Der er behov for en fortsat udvikling af hoteludbuddet i
Aarhus.
I de kommende år forventes der at ske en betydelig
yderlig udbygning af overnatningskapaciteten. I Aarhus
by forventes således en vækst på 1.500 nye værelser
inden for de næste fem år svarende til en vækst i hotelkapaciteten i Aarhus by på ca. 50 %.
Der er behov for at den ny kapacitet får en øget vægt
på mere differentierede og internationale produkter,
herunder livsstilsorienterede butique-hoteller med
livsstilsprofil og internationale kæder med stærk

21

h

24

AarhusCARD
Discover more

D

R
CA
r
ve
co

re

mo

48h

us
rh
RD
a
A rhusCA
Aa
Dis

more
ver
Disco

72h

AarhusCARD
Discover more

distributionskraft og markedsgenkendelse hos bredere
målgrupper på udenlandske markeder.

mulighed for at fastholde og udvikle de mange gode
kræfter blandt byens frivillige til gavn for turisterne.

Den type hotelprodukter er forudsætningen for at få
mere vækst fra den internationale turisme og dermed
at turismen bidrager til at Aarhus får en øget international profil.

AarhusCARD: I 2017 lancerede vi AarhusCARD. Det er
kommet godt fra start fra ca. 13.000 besøgende i 2017
til ca. 17.000 besøg i 2018 på de mere end 25 museer,
attraktioner og oplevelser, der er med i kortet.

Sammen med Aarhus Kommune vil vi nå dette mål ved
at markedsføre Aarhus aktivt i forhold til investorer,
operatører, forretningsudviklere og specialiserede
hotel-konsulentvirksomheder. Ofte vil vores rolle være
brobyggeren, der bringer de forskellige parter sammen
om konkrete muligheder, tilvejebringer viden om
markedets muligheder, konkrete placeringsmuligheder
og faciliterer processer mellem parterne.

Kortet rummer store muligheder for blandt andet at
øge turisternes kulturforbrug. Kortet er integreret på en
digital platform. Det giver blandt andet kulturvirksomhederne mulighed for at få mere viden om turisternes
præferencer og ruter til brug for deres egen udvikling
og markedsføring.

7

Vi vil fastholde og udvikle gæsteservice

Vi er i de senere år blevet klogere på essensen af
gæsternes opfattelse af Aarhus. Kogt ned handler det
om en livsstilskultur med global appeal, båret af et
stærkt lokalt engagement. Det er et engagement, der
kommer til udtryk i alt fra museernes idérige verdensklasseudstillinger til de mange frivillige borgere, som
engagerer sig bredt i at tage imod gæsterne.
Da god gæsteservice også er et afgørende bidrag til at
skabe loyalitet og dermed bidrage til markedsføring af
vores destination, er det et område, vi vil prioritere højt
gennem især følgende indsatser:
Mobilisering af frivillige: Vores gæsteservicestrategi
bygger blandt andet på at mobilisere mange engagerede borgere, der i øjenhøjde med og tæt på gæsten,
er blevet en del af vores varemærke og motivation for
besøg og genbesøg. Frivillighedsprojektet ReThinkers
har i kulturhovedstadsåret været en væsentlig platform
herfor. ReThinkers er således blevet et meningsfuldt
fællesskab for mange borgere på tværs af alder, køn,
etnisk og social baggrund.
Med privat fondsstøtte og økonomisk opbakning fra
Aarhus Kommune er det lykkes os at fastholde
Rethinkers som en del af VisitAarhus. Det vil give os

Kortet kan også versioneres til store begivenheder, og
dermed øge deres værdiskabelse.
Vi vil i de kommende år arbejde med at versionere
kortet, så det dækker hele destinationen. På den måde
får flere mulighed for at være med, og det vil ikke
mindst give en række mindre virksomheder mulighed
for at være med i en markedsføring, der ofte rækker ud
over deres egne ressourcer.
Online booking: Mens mulighed for booking af overnatning næsten overalt er kommet på digitale platforme,
er det ikke nær så udbredt, når det gælder oplevelser.
På Djursland er vi nået langt med at skabe en platform
for oplevelsesstederne herfor i form af Djurspakken.
Pakken muliggør, at aktiviteter på Djursland kan bookes
online via et salgssystem som enkelttilbud eller sammen
med overnatning og entrébillet til attraktionerne. I 2018
blev der herigennem skabt knap 8.500 besøg på attraktionerne/oplevelserne i Djursland. I de kommende år er
det vores mål at øge salget med 10 % om året.
Digital gæsteservice: Vi vil levere god gæsteservice,
der hvor gæsten befinder sig. Vi gør det i stor udstrækning via vores digitale platforme, som både benyttes af
gæsterne i byen, og af de mange dygtige medarbejdere
ved ”frontdesken”, når de klæder gæsterne på med
viden og inspiration om opholdet i vores destination.
Fysisk gæsteservice: Vi vil også fortsat levere god
gæsteservice ved fysisk tilstedeværelse. Det sker
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aktuelt fra vores turistinformationer på Anholt, i
Grenaa, Fregatten Jylland, DOKK1 samt vores informationsvogn og gennem vores turistinformationscykler.
Med etableringen af Aarhus destinationen vil vi i de
kommende år se på, hvorledes vi kan øge værdiskabelsen og effektiviteten i den fysiske gæsteservice.

8

Vi vil udvikle Øst- og Midtjylland som
samlet markedsplads

Vi ser flere potentialer i at udvikle Øst- og Midtjylland
som én stor markedsplads med turismen i Aarhus som
en vital værdiskaber for hele regionen og med fortsat
øgning af den kritiske masse, som der er skabt gennem
Aarhus destinationen.
For det første vil det give virksomheder og områder i
Øst- og Midtjylland adgang til international turisme. At
stå på en bredere platform vil også give Aarhus’ internationale brand større kritisk masse. Samlet vil det styrke
turismens værdiskabelse i hele Midt- og Østjylland.
I de senere år er der skabt en fælles platform for brandingen af den internationale turisme i Business Region
Aarhus. Den ønsker vi i de kommende år at konsolidere
og rulle ud på flere markeder. Tilsvarende vil vi undersøge og udnytte synergierne og muligheden for krydssalg inden for andre dele af turismen i Business Region
Aarhus – eksempelvis via fælles digitale platforme og
gæsteservice.
VisitAarhus vil være åben overfor at være platform for
dette samarbejde. Det kan være på samme måde, som
det sker i Aarhus destinationen eller andre formater,
som er tilpasset de konkrete situationer.

9

Indsatsen for at markedsføre Aarhus destinationen
ud over turismen kalder vi integreret city marketing.
Flere byer rundt om i verden arbejder med modeller
herfor. Det sker ud fra idéen om, at kommunikation
og markedsføring er professionelle værktøjer, der kan
bruges over for flere målgrupper.
VisitAarhus er et kompetencehus, når det gælder
professionel kommunikation og destinationsmarkedsføring. Vi har udviklet professionelle værktøjer, som
med god mening kan bruges i den integrerede city
marketing. Det er et område, som vi i dialog med
offentlige og private partnere vil søge at udvikle mere
i de kommende år.
Overordnet kan det give større slagkraft i markedsføringen af vores destination og bidrage til at udnytte
offentlige og private ressourcer effektivt.
For VisitAarhus vil det kunne give nye partnerskaber og
dermed mulighed for at trække på flere ressourcer.
Vi vil for og sammen med en bred kreds af aktører
spille ind i en integreret city marketing på de områder,
hvor især VisitAarhus har stærke kompetencer og
vil kunne skabe værdi. Det gælder især på følgende
områder:
•	Positioneringen af Aarhus på internationale og sociale
medier
•	Tiltrækningen af møder og kongresser til Aarhus
•	Tiltrækningen af interessante hotel- og oplevelsesprodukter
•	Gæsteservice

Vi vil markedsføre Aarhus strategisk

VisitAarhus kan mere end at ”fylde hotelværelser”.
Turismearbejdet kan også bruges strategisk til at
markedsføre og udvikle destinationen samt understøtte
Aarhus Universitet og virksomheder uden for turismeindustrien.
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VisitAarhus inside
VisitAarhus ejer hverken hoteller, attraktioner eller
flyvemaskiner. Vores kerne ressource er os selv og
vores evne til at være det relevante omdrejningspunkt
- fællesselskabet og go-to stedet for samarbejde og
investeringer fra parter, der vil være med til at udvikle
turismen i destinationen.
Roller
Vi har identificeret tre roller, vi mener, VisitAarhus kan
indtage for at skabe markant værdi for vores partnere
og investorer:
Italesætteren: Italesættelse af viden, udfordringer,
visioner og dagsordner. Gennem analyser, strategier
og fagbaseret kommunikation vil vi skabe og formidle
viden. Og vi vil være med til at skabe opmærksomhed på
behovet for og opbakning til konkrete indsatser. Det kan
eksempelvis være behovet for ny overnatningskapacitet
eller store begivenheder.
Udvikleren: Udvikling af indsatser i form af projekter
og programmer. I dialog med mulige partnere vil vi
udvikle ideer og forslag til professionelle koncepter og
indsatser samt sammenstykke finansiering og organisering.

samlede indsats. Det er et særskilt fokus for os at øge
investeringerne fra virksomheder uden for den egentlige turismeindustri, som vi skaber værdi for – eksempelvis i forbindelse med vores arbejde for at tiltrække
internationale kongresser.
Relevans
Det er afgørende, at vores partnere oplever os som
relevante. Det fordrer at vi er professionelle, værdiskabede, innovative og agile.
Derfor vil rekruttering og udvikling af vores kompetencer, forretningsmodeller, platforme og arbejdsprocesser være et vigtigt fokuspunkt for os. Det er en
opgave, der vil blive mere krævende i takt med, at vi
får en større portefølje af opgaver og geografi, og at en
større del af finansieringen af vores aktiviteter foregår
gennem projektfinansiering med eksempelvis større
krav til teamwork, rapportering mv.
Relevans skabes også af at vi er tæt på vores partnere.
Destinationen favner over en stor geografi fra Aarhus til
Grenaa. Derfor vil vi være særskilt optaget af at vi har
en lokal synlighed for samarbejdspartnere i hele destinationen.

Operatøren: Vi vil være udførende operatør – altså
den part, der helt eller delvist står for gennemførelsen.
Men kun hvor det giver mening, er mest effektivt og
hvor vi kan give markant værdi til resultatskabelsen.
Ressourcer kræver investeringer
Uden finansiering findes VisitAarhus ikke. Basisfinansieringen i form af flerårige resultatkontrakter, skal komme
fra de offentlige parter: Aarhus kommune, Norddjurs- og Syddjurs kommuner samt staten og vil typisk
bygge på resultatkontrakter. I takt med at samarbejdet
udvikles i det midt- og østjyske område vil vi også
kunne indgå resultatkontrakter med andre kommuner.
Resultatkontrakterne, giver vores organisation stabilitet og grundlag for at geare med andre offentlige og
private midler, så der bliver tilstrækkelig slagkraft i den
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