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Syddansk Vækstforums høringssvar
Syddansk Vækstforum har modtaget høringsudkast til Vores Rejse – en fælles strategi for dansk
turisme.
Vækstforum er enig i, at det primære formål med en fælles turismestrategi skal være øget
værdiskabelse i dansk turisme. Det er ikke alene omsætningen, men også værditilvæksten der skal
stige. Det er i den sammenhæng væsentligt, at Danmark forholder sig til den internationale vækst og
forventningerne til denne, og i sine vækstscenarier lægger sig på linje med disse. Derfor kan man
drøfte, hvorvidt en vækstrate på 2,1 pct. er ambitiøs nok.
Vækstforum er enig i, at der skal skabes en sammenhængende branding-arkitektur. Dette skal ske i et
samarbejde mellem alle aktørerne for at sikre på én gang sammenhængen og muligheden for at de
enkelte regioner kan differentiere sig markedsføringsmæssigt.
Vækstforum bakker om, at man arbejder strategisk med en fokusering på værdiskabende målgrupper.
Det skal være medvirkende til, at de enkelte regioner kan udvikle egne styrkepositioner med nye,
værdiskabende produkter og ydelser målrettet betalingsstærke kunder.
Vækstforum finder det positivt, at strategien tager udgangspunkt i, at turismen er en integreret del af
oplevelsesøkonomien, og at samarbejdet i dansk turisme derfor også omfatter det øvrige erhvervsliv
og videninstitutioner.
Vækstforum noterer sig, at der lægges op til etablering af særlige erhvervspartnerskaber med
udgangspunkt i Danmarks styrker og i et samarbejde på tværs af aktørerne, både private og offentlige.
Der savnes i den forbindelse en nærmere uddybning af, hvorledes disse partnerskaber tænkes
etableret, struktureret og finansieret.
Vækstforum ser frem til at deltage i det kommende samarbejde for at styrke fremgang og
værditilvækst i dansk turisme.
Venlig hilsen

,
Tlf. 7663 1000

17. november 2008
Journal nr. 08/7191
Side 2 / 2

Carl Holst
Formand Syddansk Vækstforum

,
Tlf. 7663 1000

