NOTAT

KORT OM WONDERFUL COPENHAGEN
Wonderful Copenhagen arbejder for at markedsføre Region Hovedstaden internationalt
og tiltrække besøgende fra hele verden. Turismen er et vigtigt væksterhverv, som skaber
jobs, omsætning, og skatteindtægter, og som er med til at gøre regionen til et fantastisk
sted at bo med et rigt handels-, restaurations- og kulturliv, og med store, internationale
sports- og kulturbegivenheder.
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Turismen boomer i Region Hovedstaden. Siden 2009 er turismen vokset med 60
pct., og i 2017 slog regionen alletiders rekord med ca. 10,3 mio. overnatninger.
Turisterne forbruger for ca. 40 mia. årligt i Region Hovedstaden (2015-tal), hvilket
skaber mere end 45.000 årsværk og et offentligt provenu på godt 15 mia. kr. Det
placerer Region Hovedstaden på en suveræn førsteplads blandt regionerne
med 41 pct. af det samlede turismeforbrug i Danmark.
Turismen skaber beskæftigelse til folk, som ellers kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Tal fra DI viser, at andelen af ufaglærte, unge og nydanskere er ca. dobbelt så høj i turismebranchen som på det samlede arbejdsmarked.

Wonderful Copenhagen er den overordnede turismeorganisation i Region Hovedstaden
og har det primære koordinerende ansvar på den danske side i Greater Copenhagensamarbejdet. Med udgangspunkt i hovedstadsregionen varetager fonden regionale,
tværregionale og landsdækkende opgaver inden for markedsføring, storbyturisme, erhvervsturisme, krydstogtturisme, flytilgængelighed, events og kulturturisme mm.
Wonderful Copenhagen har med sine partnere de seneste tre år bl.a.:





Tiltrukket 700.000 kongresovernatninger, 2,3 mio. krydstogtpassagerer, og 17 nye
direkte flyruter / ruteudvidelser.
Det svarer til en samlet estimeret turismeøkonomisk omsætning på godt 5,4 mia.
kr. over hele perioden og mere end 3.000 fuldtidsstillinger i snit hvert år.
Eksponeret Region Hovedstaden globalt på hjemmesider, sociale medier, messer
og konferencer, og gennem håndtering af adskillige hundrede internationale
journalister, touroperatører, influencers og bloggere.
Skabt mere end 2,6 mio. besøg på mere end 75 kulturinstitutioner og attraktioner
fordelt over hele Sjælland gennem Copenhagen Card og med partnere vundet
6 internationale sportevents til Greater Copenhagen, heriblandt WorldCup 2020,
VM 2021 for Kano og Kajak sprint og VM i Stand Up Paddle.

Wonderful Copenhagens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og
ferie-/fritidsturismen i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser.
Fonden er en selvstændig erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse, og finansieres
gennem flerårige aftaler med Region Hovedstaden, øvrige offentlige projektmidler, bidrag fra erhvervslivet, organisationer samt egne indtægter.
Wonderful Copenhagen har meget tætte og langvarige samarbejdsrelationer til private
og offentlige aktører på tværs af dansk turisme og er i stand til at geare den offentlige
basisinvestering adskillige gange – og dermed øge det samlede aktivitetstryk betragteligt
til gavn for beskæftigelsen og væksten i Greater Copenhagen.
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