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VELKOMMEN 
TIL FYN 
På Fyn elsker vi møder og events. Lange møder, internationale events, nye møder, 
effektive møder, sportevents, politiske møder, kulturevents, kreative møder - og især 
meningsfulde møder. Vi er møde- og eventøen i Danmarks geografiske og trafikale 
midtpunkt, placeret midt mellem landets to vigtigste lufthavne, midt mellem Norden 
og Europa. 

Vi tror på, at Fyn skal møde verden med konferencer, festivaller, møder og events, som 
skaber nye forbindelser, ideer, inspiration, venskaber, relationer og forretning. Vi tror 
på, at mødet mellem mennesker kan bygge tillid og føre til ny forståelse og indsigt.  
Vi er overbeviste om, at møder, konferencer og sportevents kan være med til at mani-
festere Fyns identitet, kompetencer og kultur. 

 Derfor har vi udarbejdet Fyns første manifest for møder og events, som definerer mål 
og mening for indsatsen med at tiltrække og udvikle internationale møder, konferen-
cer og events til og på Fyn. Det er en indsats, som ikke mindst handler om, at Fyn fra 
tid til anden åbner vinduet til verden og udvider både ambition og horisont, så det 
ikke bliver begivenheder, der ligner alle andre, og aldrig bliver erhvervsturisme kun for 
erhvervsturismens egen skyld. 

Fyn har nemlig meget at tilbyde verden. Vi har et af Nordens bedste universiteter og 
universitetshospitaler. Vi har excellente forskningsmiljøer i blandt andet sundheds-
videnskab, robotteknologi, klima og fødevareteknologi. Vi har et rigt kulturliv og er et 
arnested for litteratur, historiefortælling, eventyr og samtale. 

Hvis vi forstår at arbejde sammen som destination og sigter efter den højeste fælles-
nævner – hvor vi sammen kan gøre en forskel – så kan møder, konferencer og events 
være med til at styrke Fyns kompetencer og relevans i en global verden, hvor viden, 
arbejdspladser, investering og bosætning er blevet flygtige størrelser. 

Connecting Fyn er vores vision for fremtiden. Det er samtidig en invitation til bredt 
destinationssamarbejde på tværs af kommune- og sektorgrænser. Connecting Fyn 
kalder på brancheflettende samarbejde, hvor kulturerhverv og erhvervskultur bliver 
hinandens forløsning og forudsætning. 

Vi glæder os til rejsen.

Destination Fyn, juni 2019.



Verden skal møde Fyn 
Møder i vores verden handler om netop det: At 
møde verden.  Møder, konferencer og events er 
midler til at vise verden Fyns kompetencer (det 
vi kan), Fyns klynger (det vi gør) og Fyns kultur 
(dem vi er). 

Fyn skal møde verden 
Destination Fyn er sat i verden for at gøre en 
forskel, hvor enkelte aktører ikke har tilstræk-
kelig gennemslagskraft alene. Vi fokuserer  
derfor langt overvejende vores ressourcer på at 
styrke Fyns internationale synlighed og attrak-
tionskraft for møder, konferencer samt kultur- 
og sportevents. 

Fyn skal mærkes 
Stedet tæller i events på Fyn. Fyns natur, kul-
tur og levevis skal altid kunne mærkes når der  
holdes møder og events på Fyn. Som gæst på 
Fyn, skal man kunne se, opleve, smage og sanse 
Fyn.  

Holistisk bæredygtighed 
Fynske møder, konferencer og events er bære-
dygtige. Vi tænker bæredygtighed 360 grader 
rundt og sigter efter at skabe positivt kulturelt 
og socialt aftryk i vores lokalsamfund. 

Møder og events med mening 
Når vi konkurrerer om møder, konferencer og 
events, fokuserer vi på begivenheder, som 
har strategisk relevans og potentiale for vores  
erhvervsklynger, forskningsmiljøer, uddannel-
ser, kulturliv og bysamfund.  

Revolution er evolution 
Fyn skal være på forkant af den teknologi-
ske revolution i møde- og eventindustrien 
– vi vil konstant udvikle vores konkurrence- 
evne som eventdestination ved at facilitere og  
eksperimentere med vores egen og med vores 
partneres teknologianvendelse. 

Eventful Fyn 365 
Fyn skal være eventful året rundt. Destination 
Fyn vil arbejde med at udvikle, synliggøre og 
koordinere Fyns begivenhedsudbud i alle årets 
sæsoner. Vi vil arbejde på nationale og inter-
nationale platforme og arbejde sammen for at 
undgå kapacitetsproblemer og døde perioder.  

Møder skal være en fest! 
Ikke flere døde møder. Møder skal være en unik 
og lærende oplevelse for den enkelte deltager. 
Som destination vil vi sætte strøm til møde-
produktet på Fyn med facilitering af forløb om  
oplevelsesinnovation, lærende møder, tekno- 
logi, festivalization mm. med alle relevante  
parter både i og uden for mødeindustrien. 

De otte punkter ovenfor er retningsgivende 
for Destination Fyns fortsatte arbejde med at 
tiltrække, markedsføre og udvikle Fyns møde-
produkt og eventscene. De er en opsamling af 
vores mest værdifulde erfaringer og en vide-
reudvikling af den stærke relations- og kompe-
tenceopbygning, som op til i dag er sket i regi af 
henholdsvis Mødeøen Fyn og Sport Event Fyn. 

Det er en indsats, som Destination Fyn påtager 
sig at organisere og implementere på vegne  
af - og sammen med – alle vores partnere i 
møde og eventindustrien, i kommunerne, i  
uddannelsessektoren samt Fyns kulturmiljøer 
og erhvervsfora.  

MANIFEST 
 for Fyns møder og events 



DET HANDLER 
OM FYNS 
FREMTID
Fyns møde- og eventmanifest sætter ord på en 
fremtid, som ikke alene er vigtig for de hotel-
ler, konferencesteder og venues, som lever af 
at afvikle møder, men for hele Fyns kultur- og  
erhvervsliv. 

Møde- og eventindustrien står efter alt at 
dømme midt i et paradigmeskift, hvor besøgs- 
økonomien både i Danmark og internationalt  
tidligere har været betragtet som et mål i sig selv, 
og nu i stedet ses som et centralt erhvervs- og  
kulturpolitisk middel til at manifestere  
destinationens stedbundne erhvervsklynger,  
kompetencer og kultur.  

Det indebærer, at der i stigende grad kommer 
fokus på møder, konferencer og events som 
katalysatorer for destinationens branding og 
for opbygningen af internationale relationer.  
Fokus skifter fra kortsigtet turismeomsæt-
ning til langsigtet værdi for destinationens  
konkurrenceevne. 

Samtidig medfører den øgede konkurrence i 
mødemarkedet en bevægelse fra møder som 
commodities i retning af møder som oplevel-
ser. Business bliver til leisure. Møder afvikles i  
festivalformat, og festivaler får nye møde- 
formater.  

Paradigmeskiftet i konference og eventmarke-
det kan ses som resultatet af rejsemarkedernes 
globalisering, som igen er skabt af faldende rej-
sepriser, forbrugernes digitale empowerment, 
innovation og ny teknologi. Der er en stærk 
strukturel vækst i den internationale turisme 
samtidig med, at nye generationer rejser med 
helt nye præferencer og værdier. De stiller krav 
til sig selv og deres omgivelser om ansvarligt for-
brug, bæredygtig økonomi og politisk handling. 



Tilsammen betyder det at bæredygtighed 
bliver et endnu mere centralt tema i konfe-
rence og eventindustrien i årene fremover.  
Der er en global bevægelse i gang, hvor  
selve bæredygtighedsbegrebet foldes ud fra en 
endimensionel energi- og ressourcebevidsthed 
til holistiske forretningsmodeller og markeds-
politiske incitamenter med global rækkevidde. 
FNs 17 bæredygtighedsmål vil fremover udgøre  
konkurrencegrundlaget i den globale mødeindu-
stri. Destinationernes evne til at konkretisere og  
operationalisere målene for miljøbevidsthed, 
socialøkonomi, uddannelse, lokale partner- 
skaber mv. vil blive et fundamentalt succes- 
parameter.  

CONNECTING FYN 
er Destination Fyns vision for fremtiden...
Vi ser møder, konferencer og events som 
en måde at manifestere Fyns relevans, 
kompetencer og kultur i en national og 
global kontekst. 

Foto: Lars Møller

Alt dette betyder, at indsatsen for at tiltrække 
møder, konferencer samt sport- og kulturevents 
til Fyn skal ses i et nyt og bredere perspektiv.  
Et øget fokus på innovation og eventudvikling er  
nødvendigt, hvis Fyns konference- og events-
cene stadig skal være relevant og maksimalt  
værdiskabende om 10 år.



Connecting Fyn er Destination Fyns vision for fremtiden. Vi ser møder, konferencer, sport- og 
kulturevents som andet og mere end øget omsætning i turismen. Møder kan aldrig være et mål 
i sig selv.  

Vi ser møder, konferencer og events som en måde at manifestere Fyns relevans, kompetencer 
og kultur i en national og global kontekst. 

Derfor har vi formuleret møde- og eventmanifestet, og derfor sætter vi os for at skabe en ny  
bevægelse for Fyns mødeindustri og eventscene. Helt overordnet er det en bevægelse fra  
”Flere møder” til ”Møder og events med mening”, som skitseret nedenfor. 

HER KOMMER VI FRA... HER SKAL VI HEN...
Mission med 
destinations-
samarbejde

Flere møder, konferencer og events ... øget fokus på begivenhedernes videns-

indhold, strategiske relevans og betydning 

samt legacy  

TEMA

Policymål Øget turismeomsætning. 

Øget beskætigelse i turisme

... vores hovedsigte skal være at skabe  

internationale relationer, øget innovation,  

begivenhedernes brandingeffekt samt 

 styrkelse af Fyns erhversklynge- og kultur. 

Udover at opretholde et stærkt fokus på 

vækst i turismen. 

Vores produkt Hoteller, konferencecentre og venues ... men vores mest værdifulde tilbud er vores 

unikke oplevelser, vores vidensindhold og 

skabelsen af nye relationer.

Vores marked Møde- og konferencemarkedet 

(overvejende DK) 

Som DMO og eventalliance, kan vi gøre den 

største forskel på det internationale marked. 

Konkurrencedynamik Red Ocean standard-pakker og 

personlig hospitality

... Destinationens oplevelsesindhold, mødets 

vidensindhold og relationer. 

Bæredygtighed Nice to have og ofte endimensionelt 

(miljøbelastning)

Nu og fremover en central konkurrence-

parameter og ofte multidimensionelt 

(social impact mv.) 

Markedsføring Mødekøbere, mødemesser Digitale platforme og markedspladser.

Teknologi PowerPoints Full empowerment af kunder, deltagere og 

værter, før, under og efter mødet/eventen.

Destination Fyn & Peter Rømer, Rømer Agency. 



Omsætningen som følge af mødedeltagerens forbrug i 
Region Syddanmark var i 2017 ca. 

svarende til ca. 29 pct. af det samlede forbrug for 
mødedeltagere i Danmark (VDK).

DKK 4 mia. 

Siden finanskrisen er Fyns m
øde- og 

konferenceturism
en steget 22 pct. til ca. 

hvilket er historisk rekord  (D
S):

570.000
 

overnatninger

Regionen Syddanmarks markedsandel af den samlede 
møde- og erhvervsturisme i Danmark er på ca. 

28% -kun overgået af 
Hovedstadsregionen (DS+E).

Region Syddanmark er 
overspecialiseret i møde- 
og kongresturisme med 

indeks 
121 ( landsgennemsnit=100), DS+E Møde- og kon-

ferenceturisme i 
Odense kommune 
er vokset pænt 
siden finanskrisen 

3 6 % 
DS+E

Næsten 9/10 af Fyns 86 

værtskaber for internationa-
le videnskabelige konferencer i 
perioden 2011-2018 har fundet 
sted i Odense. 
Godt 20.000 forskere og eksperter
har deltaget i konferencerne 
ifølge Inspiring Denmark. 

Fyn har de seneste 
10 år (2010-2019)  
har værtskaber  
for i alt 48 

Internationale sportsevents genererer gennemsnitligt en årlig fynsk værditilvækst på 

25,8 mio kr. for en investering på kr.  7,9 mio kr.

FYNS MØDE- OG 
EVENTTURISME I TAL  

internationale sportsevents 
(EM, VM, World Cups mv.).

*Begrebet mødeturisme er ikke entydigt, og anvendes forskelligt på tværs af kilderne. Visit-Denmark (VDK) definerer mødeturisme som en ”Forsam-
ling af mindst 10 personer i mindst 4 timer med et fagligt formål. Mødet skal endvidere foregå̊ på et mødested, der udlejer lokaler mod betaling” 
mens eksempelvis Danmarks Statistik (DS) arbejder med ”Forret-ningsrejsende i grupper”. Markedsandel og specialisering er fremkommet ved egne 
bereg-ninger på tal fra Danmarks Statistik (DS+E). Tallene ovenfor er således hentet fra flere kilder, og giver samlet set et billede af et møde- og 
eventmarked i vækst.



HVORDAN FÅR 
VI SUCCES? 
Hvordan kan vi i Destination Fyn 
skabe succes for vores partnere og 
maksimal værdi for den offentlige 
bevilling, som vi hvert år modtager 
fra kommunerne? 

Connecting Fyn er ikke, som man måske kunne 
tro, et opgør med vækstambitionerne i Fyns tu-
rismeerhverv. Tværtimod: Destination Fyn er sat 
i verden for at skabe vækst. 

Destination Fyn er en del af Erhvervshus Fyn, 
der er den organisatoriske ramme om Danmarks 
mest velorganiserede klyngesamarbejde og  
udtryk for en stærk erhvervspolitisk vækstvision.
 

Vi er vævet ind i brancheflettende samarbejder 
med flere end 400 virksomheder i erhvervsklyn-
gerne Odense Robotics, i UAS Denmark (droner), 
i Byg Fyn, i Fyns Maritime Klynge - samt andre 
tværkommunale indsatser som fx Film Fyn. 
Vores samarbejder går på tværs af ni fynske 
kommuner og vi indgår i en lang række regionale 
og nationale partnerskaber når det gælder kultur 
samt møde-, event- og erhvervsturisme. 

Vi har i samarbejde med stærke hotel- og kon-
ferencepartnere dannet Eventalliancen Fyn og 
stræber efter at puste liv i nærværende stra-
tegi i tæt samspil med de partnere, der deler  
vores vision for fremtiden. Vi vil bygge de  
konkrete indsatser med blik for værdiskabelsen 
i de involverede virksomheder og med afsæt i  
fælles udfordringer.

Foto: Mathias Bak Larsen



Vores ambition med indsatsen er at styrke 
Fyns langsigtede konkurrence- og udviklings- 
evne som oplevelses- og eventdestination. Vi 
vil fortsat have et skarpt øje på væksten i over-
natninger og turismeformer på Fyn sammen-
lignet med konkurrenterne. Vi ved, at vækst i 
turismen kan omsættes direkte i investeringer 
og arbejdspladser, og mere indirekte i en styrket 
erhvervsudvikling, nye vidensrelationer, øget 
kulturudbud og ny bosætning. 

Vejen til langsigtet vækst og maksimal  
værdiskabelse for de fynske kommuner går via  
fælles vision og mening samt stærkt samarbejde  
på tværs af brancher, sektorer og kommune-
grænser.  

Destination Fyns kernemission er at mobilisere 
alle relevante aktører i et effektivt destinations-
samarbejde, som kan manifestere Fyns kom-
petencer og kultur i en global kontekst. Derved 
bidrager vi til vækst – ikke alene i næste kvar-
talsregnskab – men i et langt bredere, bæredyg-
tigt og langsigtet perspektiv

Konkret vil Destination Fyn mobilisere det  
stærke destinationssamarbejde ved at arbejde i  
følgende fem organiserende temaer: 

1. Eventful Fyn: Vi vil udvikle og markeds- 
føre Fyn som Danmarks mest begivenhedsrige  
destination – mødestedet og eventscenen midt 
i Danmark. Vi vil medvirke til at markedsføre Fyns 
største og skarpeste kultur- og sportsevents for 
et nationalt og internationalt publikum. Fyn skal 
være eventful året rundt.

2. Eventudvikling: Med Heartland som forbillede, 
vil vi medvirke til at der udvikles nye spænd- 
ende kultur- og sportevents, som har Fyns  
umiskendelige signatur og sætter nye stand- 
arder for oplevelsesdesign, kommunikation 
og teknologianvendelse. Det stiller nye krav til  
os – vi skal opsøge nye partnere i Danmarks kre-
ative og kulturelle vækstlag.

3. Bæredygtig destination: Vi vil udarbejde  
Danmarks mest ambitiøse bæredygtig-
hedsstrategi og en ny model for, hvordan  
konferencer og events kan ud- og afvikles med 
mindst mulig påvirkning af natur og klima, og 
samtidig bidrage positivt til Fyns sociale og  
kulturelle ressourcegrundlag.

4. Bidding for legacy: Vi vil samle alle  
relevante aktører bag bud på konferencer og  
sportevents, som kan få strategisk betyd-
ning for Fyns kompetencemiljøer, erhvervs- 
klynger, kulturliv, idrætsmiljøer og lokalsam-
fund. Når vi byder på events og konferencer er 
det altid sammen med stærke lokale partnere, 
som har strategisk interesse i begivenheden.  
Det kan eksempelvis være Kina Alliancen,  
Odense Robotics eller Film Fyn.

5. Rethink Fyn: Vi og vores partnere i møde- 
industrien på Fyn skal være dagsordensætten-
de. Vi vil være samlingspunktet for ideer, debat 
og nye tiltag, som kan udfolde Fyns eventsce-
ne og oplevelsesmøder. Vi vil lære af de bedste  
destinationer og kompetencemiljøer i udlandet, 
og holde gang i den lokale og nationale sam-
tale om Fyns relevans og attraktion i en global  
konkurrencearena. 

På alle disse områder vil Destination Fyn spil-
le en initiativtagende og faciliterende rolle.  
Vi vil arbejde på tværs af brancher, sektorer og 
kommunegrænser.

VORES KERNEMISSION
er at mobilisere alle relevante aktører i et 
effektivt destinationssamarbejde, som 
kan manifestere Fyns kompetencer og 
kultur i en global kontekst. 



STRATEGISK PRIORITEREDE SPORTSEVENTS
Destination Fyn har en ambition om at fast-
holde en national førerposition når det  
gælder om at koble relevante erhvervs-,  
kultur- og turismeaktiviteter til afviklingen af 
de største internationale sportevents. Såvel 
erhvervsmæssige som kulturelle potentia-
ler vil derfor spille stærkt ind på selektionen/
prioriteringen af events, som vi byder på og  
arbejder med at udvikle. Vi vil gå i tæt  
dialog med såvel Sport Event Denmark som de  
nationale specialforbund samt vores lokale og  
regionale foreninger om at skabe en priorite-
ret liste med 5-8 internationale sportevents, 
som skal vindes til Fyn i de kommende år, og vi 
vil fortsat arbejde med at udvikle begivenhe-
dernes outreach og legacy, når de er vundet. 

6 STRATEGISKE 
PROJEKTER
Vores projektkatalog for de nærmeste år består af 6 strategiske projekter, som vi sammen med  
vores ejere og samarbejdspartnere har identificeret og prioriteret i arbejdet med denne strategi.  
Vi vil i den kommende tid etablere partnerskaber med offentlige og private aktører omkring de 6 
projekter. 

EVENT 365
Inden udgangen af 2020 vil vi have afdækket 
markedet - og i tæt samarbejde med part-
nere i Eventalliancen Fyn have etableret en  
digital platform/en årskalender med tilhøren-
de kommunikationsstrategi for begivenheder, 
der finder sted på Fyn. Kravene til platformen 
er for det første, at driften hviler på konferen-
ceudbydernes deltagelse og for det andet, 
at den er tænkt sammen med eksisterende  
platforme i markedet.  



TOUR DE FRANCE 2021
Destination Fyn vil samle partnere og  
aktører for at skabe et stærkt fynsk aktive-
ringsprogram når Tour de France rammer Fyn 
- i Nyborg den 3. juli 2021. Vi vil arbejde for, at 
Fyns kunst, kultur og natur ikke bare kan ses 
fra helikopternes luftbilleder, men også bli-
ver del af en større outreachstrategi og total- 
oplevelse for alle tilskuere på jorden. Vi vil des-
uden udnytte Tour de France til at sætte spot 
på Fyn som cykelmekka og medvirke til at gøre 
Touren til uimodståeligt ”reason to go” for alle  
cykelinteresserede i Norden. 

IMPACT 360
I forlængelse af Destination Fyns overordnede indsats i forhold til fremme af bæredygtig turis-
me (Destination Green) vil vi udarbejde en model for hvordan konferencer og events kan afvikles 
med mindst mulig påvirkning af natur og klima. Det kræver analyser af hvilke greb, der skal til for at 
opnå størst mulig konkret impact, så det ikke bliver kunstige ’add-ons’ for virksomhederne - men en 
central del af forretningsmodellen. 

TOP 20 I 2020
Sammen med vores strategiske samarbejdspartner, Inspiring Denmark vil vi identificere de 20 
vigtigste internationale konferencer, som skal vindes til Fyn i de nærmeste år. De 20 topbegivenheder 
skal identificeres med udgangspunkt i Fyns excellente erhvervsklynger samt vidensmiljøerne 
omkring OUH og SDU. De kan også tangere vigtige kultur- og uddannelsespolitiske dagsordener.  
Før 2020 er gået, vil vi have budt på de første, og have lagt en køreplan for hvornår og hvordan resten 
skal lande på Fyn.

EVENT LAB FYN 
Vi vil etablere Event Lab Fyn som en samlet 
arbejdstitel for et eksperimentarium, hvor vi 
med fokus på innovation, teknologi, læring 
og oplevelser ifbm. møder, konferencer samt  
kultur- og sportsevents, vil arbejde med udvik-
ling af nye koncepter. Det kunne eksempelvis 
være i forhold til deltager-/tilskueroplevel-
sen, nye former for promotion/markedsføring, 
anvendelse af nye teknologiske redskaber 
og virkemidler mv.  Det vil ligeledes være i  
eventlaboratoriet at vi skruer og drejer på 
knapperne i forhold til videreudvikling af de 
eksisterende fynske events. 



OM CONNECTING 
FYN 
Connecting Fyn er formuleret efter fire måneders strategiproces i Destination Fyn 
i vinteren 2018-2019. Strategiprocessen har involveret dialog og workshops med en 
bred vifte af Destination Fyns partnere og der er udarbejdet en baggrundsanalyse, 
som fokuserer på internationale markedstrends og innovationsmønstre. 

Strategi- og ledelsesrådgiver Peter Rømer Hansen, Rømer Agency, har faciliteret  
processen og bistået med strategiskrivning. 


