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1. INTRODUKTION 
 
Wonderful Copenhagen har i en årrække finansieret sin basisdrift gennem flerårige aftaler 
med Region Hovedstaden (resultatkontrakter). Aftalerne er indgået for tre år ad gangen 
med mulighed for ét års forlængelse. Senest har regionsrådet i Region Hovedstaden og 
Wonderful Copenhagens bestyrelse i sommeren 2017 indgået en ét-årig forlængelse af 
resultatkontrakten for 2018 gældende en samlet bevilling på 43,8 mio. kr. (37,3 basis og 6,5 
i projektmidler).1 
 
Med denne statusrapport afrapporterer Wonderful Copenhagen på sin overordnede re-
sultatskabelse i 2018 ift. de i kontrakten opstillede mål. Afrapporteringen indledes med en 
kort status på den globale turismeudvikling og på fondens resultatskabelse ift. kontraktens 
fire overordnede mål – vækstbidrag, partnertilfredshed, medfinansiering og international 
synlighed – hvorefter der afrapporteres på de underliggende KPI’er.  
 
I 2018 vedtog Folketinget ændringer af Lov om dansk turisme og Lov om erhvervsfremme, 
som indebærer, at regionerne pr. 2019 ikke længere må beskæftige sig med erhvervs-
fremme, herunder turisme. For Wonderful Copenhagen betyder lovændringerne, at fon-
den pr. 2019 modtager sin basisbevilling fra finansloven reguleret gennem årlige resultat-
kontrakter med Erhvervsministeriet. Denne afrapportering markerer således også afslutnin-
gen på det langvarige og succesrige kontraktsamarbejde med Region Hovedstaden. 
 
Fonden ønsker at takke Region Hovedstaden for den langvarige, politiske prioritering af 
turismeområdet, som har bidraget til, at regionen i dag er den stærkeste region i Danmark 
målt på turismens samfundsbidrag i form af omsætning, skatteindtægter og jobskabelse. 
Således skabes ca. 40 % af den samlede omsætning, jobskabelse og skatteprovenu i dansk 
turisme i dag i hovedstaden. 
 
 
  

                                                           
1 Efter regulering for P/L og omprioriteringsbidrag udgjorde kontraktbevillingen i 2018 44,2 
mio. kr. fordelt på 37,6 mio. kr. i basis og 6,55 mio. kr. i projektmidler. Regionsrådet i Region 
Hovedstaden besluttede i sit budget for 2018 – efter indgåelsen af resultatkontrakten med 
WOCO – at afsætte yderligere 16 mio. kr. i 2018-2020 sådan, at det årlige basistilskud blev 
hævet til ca. 43 mio. kr. og dermed ført tilbage til niveauet før Eurovision 2014. 
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2. DEN GLOBALE TURISMEUDVIKLING 
 
Turismen er en global mega-industri. Tal fra FN fortæller os, at turismen udgør 10 pct. af 
verdens samlede BNP, er verdens 3. største eksportindustri (kun overgået af kemikalier og 
brændstoffer), og står for hvert tiende job (kilde: UNWTO, Tourism Highlights, 2018).  
 
Og turismen fortsætter med at vokse. I 2017 – som er de nyeste globale tal, der findes – 
voksede turismen på verdensplan med 7 pct., og det internationale turismeforbrug steg 
med 5 pct. Det betyder, at de internationale rejsende i 2017 på verdensplan forbrugte for 
mere end 1.300 milliarder US dollars. 
 
Figur 1. World inbound tourism – antal internationale turister (mio). 

 
Kilde: UNWTO Tourism Highlights 2018 ed.  
 
Europa er med 51. pct. af alle internationale turister det mest populære kontinent at be-
søge i verden, og har med en vækst på samlet 8 pct. i 2017 øget sin andel af den samlede 
turisme med 2 pct. Den europæiske vækst er særligt drevet af middelhavsområdet, hvor 
antallet af internationale turistankomster (arrivals) steg med over 12 pct. fra 2016 til 2017. 
 
Ses på prognoserne for fremtiden, forventer FNs turismeorganisation UNWTO, at turismen 
på verdensplan – målt som internationale turismeankomster – vil stige med 2,9 pct. pr. år 
frem mod 2030 og ende med en total på over 1.800 mio. ankomster i 2030. Størst forventes 
væksten at være i Asien med 4,2 pct. i gns. årlig vækst, mens væksten i Europa forventes 
at blive 1,8 pct.   
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3. BÆREDYGTIG TURISMEUDVIKLING 
 
Som led i udmøntningen af fondens Localhood-strategi og strategiske projektmidler for 
2018, har Wonderful Copenhagen i 2018 udarbejdet en strategi for, hvordan fonden frem-
over vil arbejde med bæredygtig turisme. Strategien, Tourism for Good, tager udgangs-
punkt i FN’s 17 verdensmål, og sætter en langsigtet og ambitiøs ambition om, at turismen i 
Greater Copenhagen i 2030 skal bidrage til en bæredygtig udvikling lokalt såvel som glo-
balt (”Wonderful Copenhagen’s ambition for 2030 is that tourism in Greater Copenhagen 
positively impacts local and global sustainable development.”). Strategien definerer fire 
indsatsområder og 12 mål. Læs mere på https://www.visitcopenhagen.dk/sites/default/fi-
les/asp/visitcopenhagen/Corporate/PDF-filer/Strategier/tourismforgood.pdf. 
 
Strategien blev lanceret ultimo november over for den internationale turismebranche på 
et pressemøde på IBTM World. Der har ifm. lanceringen været international ros fra bl.a. 
FNs turismeorganisation, UNWTO, World Tourism Cities Federation (WTCF) og efterfølgende 
er strategien præmieret med den internationale innovationspris Global Destinations Susta-
inability Index’ Innovation Award. Parallelt med lanceringen af Wonderful Copenhagens 
nye strategi på området, er udkommet det årlige Global Destination Sustainability Index, 
hvor København er gået en plads op i forhold til sidste år, så hovedstaden nu ligger nr. to i 
verden. 
 
 
4. FONDENS OVERORDNEDE RESULTATSKABELSE I 2018  
 
2018 blev på de ydre linjer et skelsår for dansk turisme. Regeringen og DF indgik i foråret 
en politisk aftale om en reform af erhvervsfremme- og turismefremmesystemet, som efter-
følgende blev stemt igennem Folketinget, og som bl.a. betød, at regionerne pr. 2019 blev 
afskåret fra at beskæftige sig med turisme, at de regionale Vækstfora blev erstattet af en 
landsdækkende Erhvervsfremmebestyrelse, ligesom der blev skudt gang i en større konso-
lideringsproces, som skal bringe antallet af lokale turismeaktører ned fra ca. 80 til 15-25.  
 
Wonderful Copenhagen havde sideløbende hermed fuldt fokus på sin resultatskabelse 
og på at indfri de aftalte mål i resultatkontrakten. Og 2018 blev et godt år for turismen i 
hovedstaden, der med 11,7 mio. kommercielle overnatninger slog alletiders rekord, og 
som dermed (som den eneste region ud over Syddanmark) formåede at leve op til det 
overordnede vækstmål i Den nationale strategi for dansk turisme (2016) om min. 3,0 % år-
lig gns. vækst. 
 
Wonderful Copenhagen medvirkede i 2018 bl.a. til at:  
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 Vinde 56 internationale kongresser til fremtidig afholdelse i regionen, hvilket re-
præsenterer en turismeøkonomisk omsætning på 1,17 mia. kr. og en jobeffekt på 
1.620 fuldtidsstillinger 

 Sætte rekord i antallet af krydstogtpassagerer med 868.000 gæster i København 
og mere end 1 mio. gæster i hele landet 

 Tiltrække 4 nye interkontinentale flyruter og ruteudvidelser – alle til Kina, herunder 
Beijing, Hongkong og Chengdu. 

 
Tabel 1 opsummerer effekterne af Wonderful Copenhagens arbejde i 2018 set i forhold til 
de fire overordnede mål, der er opstillet i resultatkontrakten for 2018. Fondens indsats for at 
tiltrække kongresser, krydstogtskibe og flyruter bidrog i 2018 til sammen med en estimeret 
omsætning på 2,698 mia. kr., svarende til 4.206 fuldtidsstillinger. Begge tal er markant over 
årets mål. 
 
Tabel 1. Overordnede effekter og resultatskabelse 

 Resultat 2018 Mål 2018 
1. Vækstbidrag fra turismen   
Omsætning (mio. kr.) 2.698 mio. kr. 

(2.436 mio. kr.)1 
1.800 årligt i snit2 

- Kongres (kr.) 1.170 mio. kr. (908 mio. kr.)1 899 mio. kr. 
- Krydstogt (kr.) 792 mio. kr. 831 mio. kr. 
- Ruteudvikling (kr.) 736 mio. kr. 600 mio. kr.  
Job 4.206 ÅV  

(4.220 ÅV)1 
3.100 ÅV 

- Kongres (årsværk) 1.620 (1.634)1 1.618 
- Krydstogt (årsværk) 1.519 

 
1.593 

- Ruteudvikling (årsværk) 1.067 
 

7563 

2. Netværk   
- Partnertilfredshed 4,4 4 4 eller derover 

på 5-punkt-skala 
3. Medfinansiering   
- Gearing af basisbidrag 5,38 5 3,5 
4. International synlighed   
- København markerer sig i top 10 på 
en eller flere relevante ranglister over 
destinationer 

Nr. 1 på Lonely Planets 
“The place to visit in 2019” 

 
Nr 3 på RepTraks indeks 

“The world’s most reputa-
ble cities, 2018” 

 
Nr. 5 på Monocle’s indeks 
“Most liveable city” 2018.  

Top ti 

- Øget digital interesse for destinatio-
nen som besøgsmål 

Øget 6 Øget digital inte-
resse 
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1 VDK opdaterede i 2018 omregningsfaktorerne for beregning af omsætnings- og beskæftigelsesef-
fekterne af kongresturismen. Både de nye og de gamle tal er angivet i tabellen ovenfor – sidst-
nævnte i parentes og aht. sammenligneligheden med de opstillede mål.  
2 Det samlede mål for omsætning over en 4-årig periode er fastsat ti. l 7,2 mia. kr., svarende til 1,8 
mia. årligt i snit.  
3 Flyruter: 1 million kr. i turismeforbrug skaber 1,45 ÅV jf. VDK (særkørsel specifikt for flypassagerer) 
4 Beregnet som et vægtet gennemsnit af de partnertilfredshedsmålinger, der er gennemført i 2018 
(MeetingPlace (4,4), Cruise Copenhagen Network (4,4), Tourism+Culture Lab (4,7) og Cph Card (4,1) 
5 Gearing af offentligt basisbidrag ex. netværk i 2018 er 5,38 og gearingen inkl. netværk er 6,74. Be-
regnet på samlede indtægter inkl. projektlønsindtægter. 
6 WOCO havde i 2018 9,7 mio. digitale interaktioner på tværs af kanaler (i form af likes, retweets, 
reactions, comments, shares, clicks, videoafspilninger, og 30+ sekunders sessions på websites) – sva-
rende til en stigning på ca. 19 pct. sammenholdt med 2017. Derudover var der i 2018 4,8 mio. unikke 
besøg på VisitCopenhagen.com/dk – en stigning på ca. 8,5 pct. sammenholdt med 2017. 
 
Ved siden af indsatsen for at tiltrække kongresser, krydstogter og flyruter, gennemfører 
Wonderful Copenhagen en række aktiviteter, som er med til at tiltrække turister til hoved-
stadsregionen og gøre den mere attraktiv som turistmål, men hvis beskæftigelses- og om-
sætningseffekter i dag ikke kan måles direkte på den korte bane. Det gælder fx fondens 
markedsførings-, salgs-, analyse- og udviklingsaktiviteter. For at få et retvisende billede af 
fondens samlede værdiskabelse, er det derfor også relevant at se på, hvordan det går 
med turismeudviklingen i regionen samlet set. 
 
Figur 2. Overnatninger i Region Hovedstaden 2008 - 2018 

 
Kilde: Danmarks Statistik  
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2018 blev det niende år i træk med vækst i turismen i Region Hovedstaden. I alt 11,7 mio. 
kommercielle turistovernatninger modtog regionen, hvilket er det højeste antal, der no-
gensinde er registreret, og 760.000 flere end året forinden, svarende til en vækst på 6,8 
pct. Væksten blev især drevet af den internationale turisme, der i 2018 voksede med 7,4 
pct., men også antallet af danskere, der besøgte regionen, voksede betragteligt med 6,1 
pct.  
 
Med væksten på 6,8 pct. overopfyldte hovedstadsregionen markant det overordnede 
vækstmål i Den nationale strategi for dansk turisme (2016) om 17 mio. flere overnatninger 
i 2025 ift. 2015 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,0 pct. Til sammenligning vok-
sede turismen i resten af landet i 2018 med 1,5 pct. 
 
De mange overnatninger bidrog til vækst og jobskabelse i kommunerne i regionen. Et fo-
reløbigt estimat baseret på en fremskrivning af tidligere års resultater samt på en nøgle-
talsberegning indikerer, at de 11,7 mio. overnatninger svarer til en turismeøkonomisk om-
sætning på ca. 44,5 mia. kr., et offentligt provenu (skatter og afgifter) på ca. 17,3 mia. og 
en beskæftigelseseffekt på i størrelsesordenen 52.000 årsværk. 
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5. INDSATSER OG MILESTONES 
 
I det følgende gives en opsummering på de indsatser og resultater, Wonderful Copenha-
gen har opnået i 2018 set i forhold til resultatkontraktens underliggende KPI’er. 
 
5.1. GREATER COPENHAGEN  
 
5.1.1 Greater Copenhagen 
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 2. Resultater 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Udarbejde fælles 
handlingsplan for turis-
mesamarbejdet med 
relevante parter og 
igangsætte konkrete 
indsatser inden for 
denne 

Wonderful Copenhagen har sammen med de 
sjællandske DMO’er ansøgt og fået bevilliget pro-
jektmidler fra Vækstforum Sjælland til et 3-årigt 
projekt (2019-21). Projektet, hvor WOCO er projekt-
ejer, indeholder en række indsatser, herunder bi-
drag til udarbejdelsen af en Udviklingsplan for 
Sjælland & Øerne. Udviklingsplanen, som er et 
særskilt projekt og projektledes af DKNT med lø-
bende koordinering og involvering af WOCO, skal 
med udgangen af 2019 levere klare anbefalinger 
til og igangsætte indsatser på tværs af Sjælland & 
Øerne frem mod 2025. Projektpartnerne inkluderer 
SydkystDanmark, Business Lolland-Falster, VisitVest-
sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme m.fl. 

Hand-
lingsplan 
udarbej-
det;  
indsatser 
igangsat 

Arbejde for at indgå 
en samarbejdsaftale 
med Region Sjælland 
om et mere formalise-
ret samarbejde 

Region Sjælland er pr. 2019 afskåret fra at inve-
stere i turisme grundet lovændringer i 2018.  
 
Projektaftale indgået jf. ovenstående.  

Aftale 
indgået 

Arbejde for at indgå 
samarbejdsaftaler 
med flere visitorgani-
sationer på Sjælland 
(det forudsættes, at 
fonden indgår aftale 
med VINO i 2017) 

Aftale indgået. Visitorganisationer er del af projek-
tet og forpligtet sig i henhold hertil, jf. ovenstå-
ende. Særskilte bilaterale samarbejdsaftaler ind-
gås som led i udmøntningen af projektet.  

Aftaler 
indgået 

 
Generelt opleves god opbakning til Greater Copenhagen samarbejdet og Wonderful 
Copenhagens indsats på området.  
 



Side 9 af 10 

 
 

Wonderful Copenhagen er i 2018, jf. ovenstående tabel, lykkedes med at samle turisme-
aktører på tværs af Sjælland samt Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark til et fæl-
les turismeudviklingsprojekt, som har opnået 3-årig finansiering fra Vækstforum Sjælland 
og som går i gang pr. 2019. Projektet indeholder en række forskellige indsatser, herunder 
bidrag til udarbejdelsen af en Udviklingsplan for Sjælland og Øerne (særskilt projekt, som 
projektledes af DKNT), og skaber grundlaget for et langsigtet og koordineret samarbejde 
mellem aktørerne om turismefremmeindsatsen på Sjælland.  
 
Sideløbende hermed har Wonderful Copenhagen videreført sine bilaterale samarbejder 
med VisitNordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme. I 2018 er der bl.a. etableret dialog 
med aktørsammenslutningen af offentlig transport (DOT) om samarbejde om en forbed-
ret rejseoplevelse med fokus på bedre servicedesign og synlighed af oplevelsestilbud 
uden for København. 
 
Endvidere er der arbejdet videre i den brede aktørkreds i Greater Copenhagen, hvor 
Skåne er med og hvor Wonderful Copenhagen er lead på dansk side. I 2018 har der bl.a. 
været afholdt en matchmaking event, Greater Day, mellem oplevelsesaktører og in-
coming-bureauer, ligesom der er gennemført analyser af mobilitet og bevægelsesmøn-
stre og udarbejdet et nyt koncept for dagsture, der skal styrke sammenhængen mellem 
oplevelser, både med henblik på logistik, fortælling og markedsføring. 
 
Som en naturlig konsekvens af lovændringerne på turismeområdet, herunder beslutnin-
gen om at afskære regionerne fra at investere i turisme pr. 2019, har man måtte forlade 
målsætningen fra begyndelsen af året om indgåelse af et generelt, formelt samarbejde 
med Region Sjælland. 
 
5.2. CONVENTION  
 
5.2.1 Tiltrækning af internationale kongresser og møder 
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 3. Resultater for kongresområdet 

 Resultat 2018 Mål 
2018 

Kongresser: Antal vundne overnatninger 
 

292.835 290.000 

Kongresser: est. afledt omsætning (mio. kr.) 1,17 mia. (907,8 mio.)1 899 
Kongresser: est. antal afledte fuldtidsjobs   1620 (1634) 1 1.618 
Meetings & Incentives: Antal vundne overnatnin-
ger 

16.462 15.000 
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Meetings & Incentives: est. afledt omsætning 
(mio. kr.) 

52,7 mio. kr. (45,1mio. 
kr.) 1 

41 

Meetings & Incentives: est. antal afledte fuldtids-
jobs   

73 (81) 1 74 

Partnertilfredshed (Meetingplace) 4,4 / 5 Min. 4 / 
5 

1 VisitDenmark har i løbet af 2018, efter målene blev fastsat, offentliggjort nye, officielle tal for omsæt-
nings- og jobeffekten af kongres og mødeturismen. I skemaet ovenfor er resultaterne for 2018 både 
angivet beregnet efter de nye, gældende tal og i parentes efter de ”gamle” tal – sidstnævnte aht 
sammenligneligheden med de opstillede mål. Omregningsfaktorerne er: 
Døgnforbrug for kongres: 4.010 DKK (indtil 2019 = 3.100 DKK) 
Jobeffekt for kongres: 1,38 ÅV pr. 1 mio. i turismeomsætning (indtil 2019 = 1,8) 
Døgnforbrug for M&I: 3.200 DKK (indtil 2019 = 2740 DKK). 
Jobeffekt for M&I:1,38 ÅV pr. 1 mio. i turismeomsætning (indtil 2019 = 1,8) 
 
Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække international kongres- og mødeturisme til 
hovedstaden og Greater Copenhagen gennemføres i foreningen Meetingplace, hvor 
mere end 120 partnere – der spænder over hele turismens værdikæde og hvoraf flere til 
daglig er hinandens konkurrenter – er gået sammen om at samfinansiere en fælles, koor-
dineret indsats. 
 
2018 var et godt kongresår for København. Byen var vært for en række markante kon-
gresser, herunder flere store medicinske kongresser samt verdens største kongres for intelli-
gente transportsystemer ITS World Congres. Og Wonderful Copenhagen vandt 56 interna-
tionale kongresser til fremtidig afholdelse, som forventes at få over 70.500 deltagere, der 
tilsammen vil lægge over 292.000 overnatninger i hovedstaden. Det betyder, at Wonder-
ful Copenhagens indsats for at tiltrække internationale kongresser i 2018 iflg. de nyeste of-
ficielle beregningsmetoder repræsenterer en turismeøkonomisk omsætning på 1,17 mia. 
kr. og en jobskabelse på 1.620 årsværk.  
 
På mødeområdet har Wonderful Copenhagen i 2018 formidlet 450 leads på potentiel for-
retning til partnerne i netværket, svarende til 104.000 roomnights, hvilket er en fremgang i 
forhold til året før. Det skyldes bl.a. mere målrettet fokus på større møder og key accounts 
– specielt på marked UK, der forsat er det største mødemarked for hovedstaden. Af de 
formidlede leads i løbet af året er 154 blevet rapporteret til M&I-teamet som vundne, hvil-
ket svarer til i alt 16.462 roomnights med heraf afledt turismeøkonomisk omsætning på 
52,7 mio. kr. og en jobskabelse på 73 årsværk. 
 
Samlet set betyder det, at Wonderful Copenhagen i 2018 opfyldte alle sine mål på kon-
gresområdet – og lidt til. Det gode resultat må bl.a. tilskrives en mangeårig og konsistent 
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salgs- og relationsbearbejdning af internationale kunder og beslutningstagere samt flere 
års udvikling i salg og markedsføring af kongresproduktet København, hvor Meeting-
place-samarbejdet og City of Congresses-projektet, etableret i 2009, har været centrale 
elementer. Samtidig har den nyligt etablerede ’Copenhagen Congress Development 
Programme’ yderligere styrket hovedstaden som kongresdestination i den internationale 
konkurrence.  
 
Wonderful Copenhagen huser som repræsentant for den stærkeste erhvervsturismere-
gion i landet også sekretariatet for det nationale udviklingsselskab for dansk erhvervs- og 
mødeturisme, MeetDenmark. Ud over den løbende indsats for at fremme erhvervs- og 
mødeturismen på tværs af landet, har MeetDenmark i 2018 bl.a. bidraget til analysen 
’Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark’.  
 
5.2.2 Tiltrækning af internationale sport- og kulturevents  
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 4. Resultater for sport- og kulturevents 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Sport- og kulturevents: Antal overnatninger 116.000 30.000 
Sport- og kulturevents: est. afledt omsætning (mio. kr.) 180 49,8 
Sport- og kulturevents: est. antal afledte fuldtidsjobs  222 60 

 
Hvert år byder Wonderful Copenhagen i tæt samarbejde med en række partnere, herun-
der Sport Event Denmark, på værtskabet af internationale sport- og kulturevents, som er 
med til at brande regionen, skabe forretning for erhvervslivet, og oplevelser for tilrejsende 
og borgere. 
  
I 2018 har Wonderful Copenhagen medvirket til at vinde VM Gymnastik 2021 og VM Bad-
minton 2023, samt LGBTQ-begivenheden EuroGames, der afvikles i forbindelse med 
WorldPride 2021. København blev desuden i 2018 rangeret som den 8. bedste eventdesti-
nation i verden på Sportcals globale liste. Med afledte effekter på over 116.000 room 
nights, 180 mio. kr. i estimeret turismeøkonomisk omsætning, og 222 årsværk, overgår 
event-indsatsen markant årets målsætning. 
 
Det skal bemærkes, at Københavns Kommune i 2018, med virkning fra 2019, besluttede at 
halvere bevillingen til Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække mv. internationale 
mega-events til hovedstaden, hvilket alt andet lige må forventes at få konsekvenser for 
det fremadrettede aktivitetsniveau. 
 



Side 12 af 13 

 
 

 
5.3 CRUISE  
 
5.3.1 Krydstogt 
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 5. Resultater for krydstogtområdet 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Antal krydstogtpassagerer i Region Hovedstaden 895.177 900.000 
- Est. afledt turismeøkonomisk omsætning (mio. kr.) 792 831 
- Est. antal afledte fuldtidsjobs 1.519 1.593 
Antal krydstogtpassagerer i Danmark 1.098.234 1.080.000 
Antal krydstogtpassagerer i Østersøen (passenger 
movements) 

5.412.890 4.480.000 

Antal turnarounds i København 158 150 
Antal medlemmer i Cruise Copenhagen Network 60 58 
Partnertilfredshed 4,4 / 5 Min. 4 / 5 

 
Wonderful Copenhagens indsats for at tiltrække krydstogtskibe er forankret i netværkene 
Cruise Copenhagen Network og Cruise Baltic. Cruise Copenhagen Network repræsenterer 
9 danske krydstogtdestinationer over hele landet og samler 60 partnere – attraktioner, ho-
teller, transportvirksomheder, bureauer, lufthavn mm. – mens Cruise Baltic samler 29 part-
nere fra destinationerne i Østersøregionen. 
 
2018 blev et godt år for krydstogtturismen med et rekordhøjt antal krydstogtgæster i både 
København og Danmark. Med 868.000 krydstogtgæster er det fortsat hovedstaden, der 
fører feltet an, men provinshavnene følger godt med. Næsten hver femte krydstogtgæst 
besøgte i 2018 en provinshavn, hvilket er en ny rekord.  
 
Hovedstadsregionen modtog i 2018 samlet godt 895.000 krydstogtpassagerer, hvilket bi-
drog med en turismeøkonomisk omsætning på 792 mio. kr. og en jobeffekt på 1.593 års-
værk. Det ligger på niveau med årets mål, og både det samlede antal passager i Danmark 
og omkring Østersøen, samt medlemsantallet og medlemstilfredsheden med Cruise Co-
penhagen-netværket oversteg årets målsætninger. 
 
Både Cruise Copenhagen Network og i Cruise Baltic har stort fokus på at udvikle krydstogt-
branchen i bæredygtig retning. Cruise Copenhagen har i 2018 besluttet en ny strategi og 
sat kurs mod bæredygtig krydstogtturisme. Cruise Baltic har i 2018, sammen med partnerne 
i Østersøregionen, udviklet et bæredygtighedsmanifest, Cruise Baltic Sustainability Mani-
festo, som forventes offentliggjort i første halvdel af 2019. På grund af de miljøkrav, der er 
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til skibe i Østersøen, som er de strengeste i verden, har krydstogtskibene i Østersøen, og 
dermed i Danmark, reduceret deres svovludledning med 90 pct. siden 2015. 
 
Sideløbende med arbejdet for at fremme en mere bæredygtig krydstogtturisme, er der i 
begge netværk arbejdet målrettet på at markedsføre krydstogtproduktet i Danmark og 
omkring Østersøen internationalt. Bl.a. er afholdt over 150 salgsmøder med de vigtigste re-
derier i verden samt med turoperatører og rejseagenter; ligesom der er afholdt produkt-
kendskabsture (fam-trips), hvor repræsentanter for udvalgte rederier har været på besøg 
til danske destinationer.  
 
CruiseCopenhagen modtog i 2018 stor anerkendelse i form af MARIA-prisen (Marketing 
Award for Raising International Awareness) som årligt uddeles af HORESTA til en organisa-
tion, der har gjort en ekstraordinær indsats for at markedsføre Danmark i udlandet. Prisen 
blev begrundet med, at CruiseCopenhagen betragtes som en af Danmarks største turis-
mesucceser. 
 
5.4. COMMUNICATION 
 
5.4.1 Internationale medier og rejseoperatører (travel trade)  
 
Wonderful Copenhagen markedsfører hovedstaden internationalt på prioriterede marke-
der over for målgrupper, der matcher destinationen. Markedsføringen sker i samarbejde 
med en lang række lokale og internationale partnere og i koordination med VisitDenmark.  
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 6. Resultater for medier og rejseoperatører 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Gennemførte større presseture med A-medier i priori-
terede markeder med positiv redaktionel dækning 

20 5-7 

Antal ansatte i internationale rejsebureauer, der i 2018 
gennemfører WOCO’s online certificering vedr. Kø-
benhavn og Greater Cph som rejsedestination 

673 500 

 
Et vigtigt element i markedsføringen er bearbejdning af internationale medier og influ-
encers, hvilket typisk sker i tæt samarbejde med VisitDenmarks markedskontorer. I 2018 har 
mere end 220 internationale journalister været på besøg i Greater Copenhagen, bl.a. fra 
medier som Bloomberg Media, The Guardian, The Economist og National Georgraphic og 
selvfølgelig Lonely Planet, der udnævnte København til at være Nr.1 på deres ”Best in Tra-
vel” liste for 2019. Samtidig havde regionen besøg af flere internationale influencers, bl.a. 
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indiske ’Nas Daily’, hvis video-fortællinger om København har opnået over 24 mio. visnin-
ger, og den kinesiske stjerne-skuespillerinde Chen Shu, hvis besøg alene har resulteret i en 
anslået presseværdi på 84,5 million DKK.  
 
Sideløbende med indsatsen for at skabe synlighed i digitale og trykte medier, arbejder 
Wonderful Copenhagen på at udvikle Greater Copenhagens position på prioriterede mar-
keder gennem bearbejdning af turoperatører og rejseagenter. Målet med indsatsen er at 
optimere de led, der skal sælge Greater Copenhagen som destination til slutbrugerne og 
indbefatter en lang række aktiviteter, herunder messedeltagelser, fam-trips, salgsmøder og 
presseture. I 2018 er bl.a. gennemført en konference om det indiske marked målrettet den 
danske rejsebranche, ligesom over 670 ansatte i internationale rejsebureauer er blevet cer-
tificeret i at sælge hovedstaden som rejsedestination. 
 
5.4.2 365-dages digital destinationsmarkedsføring  
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 7. Resultater for medier og rejseoperatører 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Procentvis tilvækst i følgere på Facebook og Insta-
gram pr. år.  

33 % 20 

Årlig vækst i engagement (delinger, kommentarer, li-
kes mv.) fra personer på sociale medier (pct.) 

10% 15 

Chinavia: Antal sidevisninger / eksponeringer til kine-
siske forbrugere på websites og sociale medier (mio.) 

24,26 mio. ek-
sponeringer 

20 

 
Wonderful Copenhagen markedsfører hovedstaden internationalt 365-dage om året gen-
nem kampagner på digitale medier mv. Markedsføringen sker i tæt koordination med Vi-
sitDenmark og i samarbejde med en række partnere, udspringer af Wonderful Copenha-
gens nære kendskab til destinationen og dens aktører, og afspejler Wonderful Copenha-
gens kernefortællinger om Danmarks hovedstad. 
 
Wonderful Copenhagen øgede i 2018 antallet af følgere på Facebook og Instagram med 
33%. Desuden fik markedsføringen et ekstra tryk med afsæt i Lonely Planets udnævnelse af 
København som ”Best in Travel 2019”. For at udnytte den unikke position optimalt iværk-
satte Wonderful Copenhagen og VisitDenmark i den forbindelse sammen nye kampagner 
i samarbejde med en række partnere, bl.a. SAS og Expedia. 
 
I regi af projektet Chinavia bearbejder Wonderful Copenhagen Kina, der er verdens største 
udrejsemarked. Ud over bearbejdning af traditionelle medier, influencers og rejseudbydere 
i Kina, driver Wonderful Copenhagen en kinesisk version af turistsitet VisitCopenhagen og 
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hovedstadens officielle profil på det kinesiske sociale medie Weibo, som i 2018 til sammen 
har opnået over 24 mio. eksponeringer. 
 
Væksten i engagements på sociale medier levede med 10% ikke helt op til årets målsæt-
ning. Dette skal ses i lyset af, at Facebook i 2018 ændrede sin algoritme, så brugere i højere 
grad bliver eksponeret for indhold fra venner og familie på bekostning af indhold fra virk-
somheder. Det har ramt hele branchen, som samlet set har oplevet et fald i engagement 
på 50% de sidste 18 mdr. (målt i august 2018).   
 
5.4.3 Copenhagen Card  
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 8. Resultater for Copenhagen Card 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Antal besøg på Copenhagen Card’s attraktioner og 
kulturinstitutioner 

1.268.140 970.000 

Antal kortdøgn 584.976 455.000 
Kundetilfredshed (trustpilot score) 9,4 / 10 9 / 10 

 
Copenhagen Card er hovedstadsområdets oplevelseskort, som giver adgang til mere end 
80 museer og attraktioner samt fri transport med bus, tog og metro. 
 
I 2018 genererede Copenhagen Card over 1,2 mio. besøg hos partnerne i kortet, hvilket er 
ny rekord. Brugertilfredsheden med kortet var ligeledes høj med en score på 9,4 ud af 10 
mulige på Trustpilot. Kortet opfyldte dermed årets mål. 
 
Med henblik på at sikre at produktet bliver ved med at være attraktivt og konkurrencedyg-
tigt, er i 2018 godkendt en ny forretningsstrategi for kortet for perioden 2019-21, og som led 
heri vil der i 2019 blive lanceret en ny, digital udgave af kortet, som både vil blive et attrak-
tivt produkt for brugerne, og som samtidig vil give ny vigtig viden til kortets partnere om 
gæsternes besøgsmønstre og præferencer mv. 
 
Copenhagen Card er økonomisk selvbærende og der indgår hverken offentlige midler til 
drift, udvikling eller administration af kortet. 
 
5.4.4 Rutetiltrækning (Greater Copenhagen Connected) 
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 9. Resultater for rutetiltrækning 
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 Resultat 2018 Mål 2018 
Estimeret turismeøkonomisk omsætning i 2018 i mio. 
kr. (opgjort som effekten i 2018 af ruter etableret i re-
sultatkontraktperioden 2015-18) 

736 600 

Vækst i antal overnatninger fra ikke-europæiske mar-
keder (pct.) 

6,5 Min. 10 

 
Nye flyruter er afgørende for at udvikle den internationale turisme i Danmark og for at sikre 
erhvervslivet adgang til eksportmarkeder mv. Derfor eksekveres en del af Wonderful Co-
penhagens destinationsmarkedsføring i sammenhæng med indsatsen for at udvikle nye 
flyruter i regi af ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected, som er for-
ankret i Wonderful Copenhagen. 
 
I 2018 har Wonderful Copenhagen medvirket til etableringen af 4 nye ruter og ruteudvidel-
ser til Kina (Cathay Pacific, Hongkong, Air China, Beijing, SAS, Hongkong og Sichuan Airlines, 
Chengdu). På baggrund af den nye nationale luftfartsstrategi, har QVARTZ gennemført en 
evaluering af programmet. Evalueringen har bl.a. medført, at programmet nu arbejder for 
at tiltrække interkontinentale ruter og ruteudvidelser. Herudover er der implementeret en 
ny ruteevalueringsmodel, som i højere grad afspejler værdiangivelserne i den nationale 
luftfartsstrategi.  
 
Antallet af turistovernatninger fra ikke-europæiske markeder i hovedstadsregionen er i 2018 
vokset med 6,5 %, hvilket er under årets målsætning. 
 
5.5. DEVELOPMENT  
 
5.5.1 Øget værdiskabelse  
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 10. Resultater for øget værdiskabelse 

 Resultat 
2018 

Mål 2018 

Udvikle nye metoder til at måle øget værdiskabelse ved turis-
men, herunder afdække, afprøve og validere nye datakilder 
og nye metodiske værktøjer til at måle effekten af turismere-
laterede tiltag inden for events og kultur, kongresser, mar-
kedsføring.  

Gen-
nemført 
jf. ne-
denfor 

Metoder 
udviklet 

Skabe nye strategiske partnerskaber for Wonderful Copenha-
gen med nye og eksisterende aktører i turismeerhvervet, og 
hvor relevant også uden for turismeerhvervet. 
 

Gen-
nemført 
jf. ne-
denfor 

Nye part-
nerskaber 
etableret 
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Wonderful Copenhagen har som en af sine strategiske hovedprioriteter at få mere ud af 
turismen – både forstået som at øge forbruget hos den enkelte turist, og dermed de positive 
afledte effekter i form af jobs, skatteindtægter mv., og forstået som at øge effekterne i 
geografi og ud over den traditionelle turismebranche mv. Et vigtigt fundament for at det 
kan lykkes er ny viden om turisternes adfærd og præferencer mv., og nye partnerskaber 
både inden for og uden for turismeerhvervet. 
 
Wonderful Copenhagen har i 2018 gennemført en række analyser mv., der bidrager til at 
skabe ny viden om turismen og turismens værdiskabelse. Bl.a. er gennemført / igangsat 
klyngeanalyse på baggrund af CPH Card-data mhp. kortlægning af mønstre i attraktions-
besøg og på sigt understøttelse af fortællinger og samarbejder i klyngerne; indsamling og 
kortlægning af bevægelsesmønstre under musikfestivalerne Distortion og Copenhell; kort-
lægning af besøgendes bevægelsesmønstre i Greater Copenhagen via aktivitet på soci-
ale medier; samt effektmålingsanalyse med fokus på events’ indflydelse på social foran-
dring i forbindelse med afholdelse af CPH DOX mv.  
 
Wonderful Copenhagen har desuden i 2018 taget initiativ til en række nye samarbejder og 
partnerskaber inden for dansk turisme mv. Følgende eksempler kan nævnes: Nyt samar-
bejde i regi af Chinavia med WeChat, Kinas største sociale medieplatform; nye partnerska-
ber i regi af TourismX (8 i Region Hovedstaden, 15 i alt) med bl.a. LuggageHero, Motes, MTB-
tours m.fl. 7 i Region Sjælland med bl.a. Den Grønne Port, Dansk Tang, Vesterhavegaarden 
Vingård; nye samarbejder som led i AI-initiativ etableret (herunder Alexandra Instituttet, 
Nordic AI), samt strategisk samarbejde med Techfestival indgået om at skabe målrettet 
indhold til bestemte gæstesegmenter; nye samarbejder i regi af kulturturisme med Airbnb 
Superhost Community, Google Arts & Culture, samt Thorvaldsens Museum og Nationalmu-
seet. 
 
5.5.2 Tiltrækning af kinesiske turister (Chinavia) 
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 11. Resultater for Chinavia 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Vækst i kinesiske overnatninger (pct.) 
 

5,6% Min. 8 

Kina-klar brugertilfredshed 
 

4,4 / 5 4 / 5 
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Kina er verdens største outbound-marked og udgjorde i 2018 det 10. største internationale 
marked for hovedstadsregionen. Wonderful Copenhagen arbejder i regi af Chinavia-pro-
jektet (Chinavia Plus og Greater Chinavia) med at gøre hovedstadsregionen synlig og kon-
kurrencedygtig i den internationale konkurrence om de kinesiske turister. 
 
I 2018 bidrog Chinavia-projektet i samspil med Københavns Kommune både med projekt-
ledelse og eksekvering af aktiviteter i forbindelse med den profilerede designevent Beijing 
Design Week, hvor København var medvært. Chinavia udviklede i samarbejde med Visit-
Denmarks kinesiske kontor en stand i den samlede københavnske udstilling, samt organise-
rede danske kunstværker i Beijing, salgs- og medieevents, ligesom Wonderful Copenhagen 
under Beijing Design Week også var projektleder og vært for stor partnermiddag med del-
tagelse af bl.a. Kronprins Frederik. 
 
Chinavia-projektet opnåede i 2018 en øget synlighed på den kinesiske sociale medieplat-
form Weibo – fra ca. 18,5 mio. eksponeringer i 2017 til ca. 24,3 mio. eksponeringer i 2018. 
Desuden har Chinavia-projektet i perioden etableret en profil på WeChat, Kinas største so-
ciale medieplatform, som skal udfoldes i 2019.  
 
I regi af Chinavia-projektet gennemføres desuden kulturtræningskurser og kinaklar rådgiv-
ning, og her har den gennemsnitlige tilfredshed blandt deltagerne i 2018 været 4,4 på en 
5- punkts-skala. Wonderful Copenhagen har således indfriet målsætningerne for indsatsen 
på det kinesiske marked i 2018, hvad angår partnertilfredsheden.  
 
Antallet af kinesiske overnatninger voksede i 2018 med 5,6 pct. i Region Hovedstaden. 
Det er markant højere end væksten i resten af Danmark (- 7,3%) – men matcher ikke helt 
det ambitiøse mål om 8 pct. vækst, der blev sat i 2017 efter en periode med meget høj 
vækst. Både Oslo (2,5), Stockholm (5,4) og Helsinki (-2,6) har alle i 2018 haft lavere vækst-
rater end Region Hovedstaden. 
 
5.5.3 Nationalt samarbejde om Dansk storbyturisme  
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 12. Resultater for Dansk storbyturisme 

 Resultat 2018 Mål 
2018 

Dele relevant vi-
den om storbyturi-
ster 
 

Der er i 2018 afholdt 4 styregruppemøder, hvor de fire 
byer deler konkrete turismerelaterede udfordringer, 
samt fremadrettede perspektiv på turismeudviklingen.  
I Q1mødtes Dansk Storbyturisme med VDK ift. status på 

Viden 
delt 
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datalake-projektet. Storbyerne har siden delt viden og 
dialog om nye datakilder med eksempelvis teleselska-
berne. 

Samarbejde om 
ruteudvikling i regi 
af Global Con-
nected samt Lin-
kedDK 

DKNT har pr.  2019 overtaget projektledelsen af Vest-
Danmark Connected. LinkedDK-tanken videreføres 
ikke. 

Delvist 
gen-
nem-

ført 

Afsøge grundlag 
for fælles finansie-
ring 

2018 har været præget af de væsentlige omstrukture-
ringer i dansk turisme og fælles ansøgninger har såle-
des ikke været prioritet for storbyerne i 2018. Der er dog 
igangsat proces for ny storby-strategi, der færdiggøres i 
2019 mhp. at identificere konkrete fyrtårnsprojekter.  

Gen-
nem-

ført 

 
2018 har været påvirket af omstruktureringerne i dansk turisme og en løbende afklaring 
mellem parterne ift. eventuelle konsekvenser og muligheder som følge heraf. Det har såle-
des også været vanskeligt at sikre projektfinansiering til igangsættelse af nye initiativer i 
særligt sidste halvdel af 2018, hvor nye projektmidler fremadrettet skal findes andetsteds 
end eksempelvis regionerne. 
 
Dialog om fremadrettet samarbejde er dog fortsat fokuseret på kerneområderne: kulturtu-
risme, data/smart turismeudvikling og Kina. Det er aftalt på sidste møde i 2018, at der med 
start 2019 igangsættes ny strategiproces for samarbejdet. 
 
5.5.4 Regional satsning på kulturturisme 
 
De overordnede mål og resultater er: 
 
Tabel 13. Resultater for kulturturisme 

 Resultat 2018 Mål 2018 
Andelen af deltagende partnere placeret uden for 
København (pct.) 

35 Min. 30 

Partnertilfredshed 4,741 4 / 5 
Samtlige deltagende partnere skal have implemente-
ret nye kommunikationsværktøjer målrettet den inter-
nationale turist 

Samtlige Samtlige 

1 Udarbejdet I forbindelse med slutevaluering af projektet.  
 
Udviklingsprojektet Tourism+Culture Lab styrker hovedstadsregionens markedsposition som 
kulturdestination gennem rådgivning og gennemførsel af innovationsprojekter sammen 
med kulturinstitutioner og kommuner.  
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Der er primo 2019 gennemført en ekstern evaluering ifm. afslutningen på den 3-årige pro-
jektperiode (Seismonaut, januar 2019). Heri er konklusionen bl.a., at ”Projektet Tou-
rism+Culture Lab har overordnet set været et yderst succesfuldt projekt, der både har for-
ankret viden og udviklet nye produkter, samt redskaber til og for de involverede kulturinsti-
tutioner og kommuner.”  
 
I 2018 er der i projektet gennemført 25 eksperimenter samt udviklet en ny analyse om det 
kommercielle potentiale i internationale gæster hos kulturinstitutionerne. Der er indgået 
internationale partnerskaber med Airbnb og Google Arts & Culture, som bidrager til syn-
liggørelse af hovedstadens kulturtilbud internationalt. Og der er udviklet produkter med 
ny teknologi i form af både Virtual Reality på M/S Museet for Søfart og chatbot på Natio-
nalmuseet. Arbejdermuseet har som eksempel oplevet en vækst i antallet af internatio-
nale gæster på 38% i antallet af internationale gæster fra efteråret 2017 til efteråret 2018 
på baggrund af internationaliseringstiltag gennemført i forbindelse med projektet.   
 
5.6. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER / ANALYSE OG STABSFUNKTIONER 
 
5.6.1 Administration og IT 
 
Wonderful Copenhagen har siden 2015 organiseret sine back office funktioner i et fælles 
Shared Service Center sammen med Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen 
Commitee. Målet er at reducere omkostninger og at øge kompetencen og robustheden i 
virksomhederne.  
 
Centret ledes af én CFO (med reference til den adm. dir. i Wonderful Copenhagen) og har 
16 fuldtidsstillinger, som servicerer 178 headcounts med IT, HR, kantine og kontordrift og 
udarbejder 12 årsregnskaber/erklæringer og 14 projektregnskaber. 
 
I 2018 har der været fortsat fokus på effektiviseringer og forbedringer gennem samkørsel af 
IT og administration, og det er lykkedes at nedbringe de samlede omkostninger ift. året 
forinden. Shared Service Center har i 2018 ud over den daglige drift bl.a. haft fokus på 
implementering af GDPR-forordningen i de tre organisationer, samt implementering af nyt 
ERPsystem, nyt system til håndtering af udlægsafregning, og nyt CRM-system.  
 
5.6.2 Udvikling og analyse  
 
Wonderful Copenhagen har i 2018 gennemført en række udviklings- og analyseopgaver, 
hvoraf flere allerede er omtalt i ovenstående. Af særligt nævneværdige projekter i 2018 
skal desuden fremhæves analyseprojektet 10XCopenhagen, som gennem en række del-
analyser har skabt nyt vidensgrundlag om turismeudviklingen i København. Analyserne 
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danner grundlag for en række langsigtede anbefalinger til, hvordan København kan løfte 
sig ind i en ny internationale turismeliga frem mod 2030 samt udvikling af en ny contentstra-
tegi, der ventes færdiggjort i 2019, og vil samtidig udmønte sig i. Der vil i 2019 være fokus 
på opstart af nye partnerskaber og projekter på dette grundlag. 
 
I regi af det store EU-finansierede projekt TourismX, som Wonderful Copenhagen projektle-
der sammen med DKNT, er indledt en række nye samarbejde med startups inden for turis-
mesektoren. I foråret 2018 gennemførtes åbne auditions for startups i hele landet og på 
den baggrund blev udvalgt startups med potentiale for at indgå i innovationsforløb, der 
udvikler og tester nye turismerelaterede services, oplevelser og forretningsmodeller.  
 
På baggrund af brugerundersøgelse af Copenhagen Card blev potentialet for et digitalt 
kort afdækket og valideret. På denne baggrund er udviklingen af en Copenhagen Card 
app, som indeholder et digitalt kort igangsat. 
 
5.6.3. Copenhagen Goodwill Ambassador Corps 
  
Copenhagen Goodwill Ambassadors består af over 50 danske erhvervsledere, iværksæt-
tere, kulturfrontløbere, brandingeksperter og offentlige meningsdannere bosat i mere end 
25 lande – som frivilligt arbejder for at fremme regionens og danske interesser globalt. 
 
I 2018 samlede Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity de internationale 
Goodwill Ambassadører i København til årsmøde med fokus på at opdatere Goodwill Am-
bassadørerne på strategier og prioriteter for København, samt at møde relevante stake-
holders. Arrangementet havde bl.a. deltagelse af statsministeren, undervisningsministeren 
og protektor HKH Prins Joachim. Desuden har korpset i 2018 været initiativtager til nedsæt-
telsen af en ny taskforce, der skal se på, hvordan Danmark kan styrke båndet til danskere 
i udlandet og drage nytte af deres internationale netværk. Taskforcen har Flemming Be-
senbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, i spidsen, og frem-
lagde sine anbefalinger i første kvartal af 2019. 
 
GWA-setup’et er i løbet af de seneste år blevet professionaliseret. Der er blevet nedsat en 
bestyrelse, korpset er blevet slanket i antal, og nye profiler med erfaring og metværk er 
kommet til. Senest er korpset ved årsskiftet 2018/19 udvidet med bl.a. Soulaima Gourani 
(keynote speaker og forfatter mv, USA) og Katja Iversen (president/CEO, Women Deliver, 
USA). 
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5.6.2 Serviceløft i turistbranchen (NICE) 
  
NICE står for New Innovative Customer Experiences. 2018 var sidste år i NICE-projektet og 
projektets afrapportering og regnskab blev godkendt af Region Hovedstaden i januar 
2019. Projektet indgik i den resultatkontrakt, Region Hovedstaden og Wonderful Copenha-
gen indgik for perioden 2015-17. 
 
NICE-projektet havde til formål at bidrage til at højne serviceniveauet i dansk turisme. Bag 
projektet var en bred partnerkreds med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, myndighe-
der, uddannelsesinstitutioner, destinationer og virksomheder.  
 
I 2018 er der gennemført (yderligere) eksperimenter sammen med en lang række virksom-
heder samt udviklet metoder, som branchens virksomheder fremadrettet kan anvende til 
at skabe oplevelser sammen med gæsterne og efterfølgende måle på disse. Endvidere er 
der afholdt en større afsluttende konference (NICE LIVE 2018) med deltagelse af 250 per-
soner fra et tværsnit af turismens værdikæde. 
 
Der er udarbejdet en ekstern slutevaluering af konsulenthuset PLUSS. Her fremgår det bl.a., 
at nogle af projektets hovedresultater er opbygning af netværk på tværs af organisationer, 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner i turismens værdikæde samt ændring af studie-
ordninger og uddannelsesplaner.  
 
 
 
 
 
Der henvises i øvrigt til Wonderful Copenhagens årsrapport, der er offentliggjort på fondens 
hjemmeside https://www.visitcopenhagen.dk/da 
 
 
 


