
    
 

 

 

Nordsjællandske erhvervssucceser skal tiltrække turister 
Som de første i Danmark er fem nordsjællandske kommuner nu gået sammen om at sætte fokus på 
deres bedste erhvervshistorier, som en del af VisitNordsjællands indsats for at tiltrække flere møder 
og konferencer til Kongernes Nordsjælland. 
 
I 2014 havde Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommune ca. 200.000 forretningsrelaterede 
overnatninger, og sammenlagt med endagsmøderne gav det et turismeforbrug på lidt over 1 mia. kr., hvilket svarer 
til 20 procent af den samlede turismeøkonomiske omsætning i VisitNordsjællands fem ejerkommuner.  
 
- Vi ser et stort potentiale i at få endnu flere mødeturister til destinationen. Og hvem siger, at det udelukkende er 
vores natur eller historie, der er attraktiv? I Nordsjælland har vi mange gode erhvervshistorier, og vi har 
virksomheder, der både er interessante for danske og udenlandske mødegæster, der gerne inkluderer en lokal 
pendant til deres virksomhed i en konference, eller arrangerer en faglig studietur for en erhvervsdelegation. 
 
- I et unikt samarbejde på tværs af de fem kommuner har vi derfor taget initiativ til og produceret en 
erhvervsturismebrochure, der nu udkommer på både dansk og engelsk som et værktøj til bl.a. mødeplanlæggere, 
siger Berit Elmark, chefkonsulent, VisitNordsjælland. 
 
Kommunerne er stolte af sine virksomheder 
Arbejdet med at udforme erhvervsbrochuren og engagere kommunerne har været en spændende proces. Det er 
nemlig kommunerne selv, der har foretaget udvælgelsen af de virksomheder, de vil fremhæve som attraktioner og 
samarbejdet har også inkluderet Greater Copenhagen og respektive erhvervsforeninger. 
 
- Vi ser et stort potentiale i at styrke erhvervsturismen, og derfor ligger initiativet i helt naturlig forlængelse af vores 
ambition om, at turismen er et af flere værktøjer, der skal skabe vækst og arbejdspladser. I Halsnæs har vi valgt at 
sætte fokus på virksomheder med et internationalt snit, og virksomheder der på den ene eller anden måde fortæller 
en spændende historie, der har rødder i vores arv. Vi håber derved, at brochuren vil inspirere 
erhvervsdelegationerne til at rette deres blik mod Halsnæs og det øvrige Nordsjælland, siger Steen Hasselriis, 
borgmester i Halsnæs Kommune. 
 
- Der er ingen tvivl om, at brochuren eksponerer vores erhvervsliv positivt overfor erhvervsturister. Brochuren 
bidrager til at styrke kommunens og hele Nordsjællands identitet som en region, hvor der er åbenlyse kvaliteter for 
både erhverv og bosætning. Det tror jeg, gør os mere attraktive for både besøgende, virksomheder og 
erhvervsdelegationer som fx møder og kongresser. Jeg ser derfor frem til endnu mere vækst på området, siger 
Thomas Elgaard Larsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Fredensborg Kommune. 
 
Yderligere information kan fås hos Berit Elmark, chefkonsulent, VisitNordsjælland: 4072 5249, hvor også brochuren 
kan rekvireres. 

   

 

 

 

 

 

 

         
  


