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EN FÆLLES 
HISTORIE 
Kina og Odense har en lang fælles historie. Det er en historie, som er kulturelt forankret i kærlig-
heden til H.C. Andersens forfatterskab og som er skabt gennem en mangeårig kultur- og turisme- 
politisk satsning. Fundamentet i vores arbejde med at tiltrække kinesiske besøgende er brandplatformen  
Andersens Hometown, som sætter rammer og retning for vores kommunikation og er godt indarbejdet 
i markedet. Men Fyn har også en langt bredere og mere moderne appel til Kina, som rækker langt videre 
ud i byens erhvervsliv, uddannelses- og universitetsmiljø og kulturliv.

Odense er universitetsby med ca. 4.500 internationale studerende. Vi er forsknings- og erhvervsby 
med stærke erhvervsklynger indenfor blandt andet robotter, droner og maritim teknologi, grøn ener-
gi og fødevarer. Endelig har Odense og resten af Fyn et rigt kulturliv med spillesteder, foreninger og  
festivaller som fyrtårne. Kina er et produktions- og forbrugssamfund, og verdens næststørste  
økonomi. Kina har politisk ambition om at åbne sig mod verden, og det bliver landets nye, velstående 
og veluddannede generationer, som skal føre visionen ud i livet. 

I Odense tror vi på, at Kina kan blive en endnu vigtigere samhandels- og kulturpartner for byen, for Fyn 
og for Danmark. Vi tror på, at Kinas økonomi kan være med til skabe vækst i Odense. Og at Odense med 
stærke kulturelle relationer til Kina kan blive en stærkere uddannelses- og kulturby.

Kina Tur_Retur sætter retning og pejlemærker for Kina Alliancens arbejde de næste 3 år. Det er en 
strategi for hele Fyns Kina-indsats og en tiltrækningsstrategistrategi, som handler om andet og mere 
end turisme. Som titlen antyder, er strategien en ambition om et gensidigt og alsidigt samarbejde.  
Kina Alliancens vision er, at Odense populært sagt etablerer faste forbindelser Kina, bygget på en stærk  
attraktionskraft som rejsemål samt erhvervsøkonomiske, uddannelsesmæssige og kulturelle rela- 
tioner, samarbejde og udveksling.

Vi glæder os til rejsen.    

Odense, maj 2019
Destination Fyn og Odense Kommune





KINA 
TUR_RETUR
I Destination Fyn og Kina Alliancen har vi en vision for Kina, 
nemlig at Fyn etablerer en fast forbindelse til Kina, bygget 
på stærke erhvervsøkonomiske, uddannelsesmæssige og 
kulturelle relationer, samarbejde og udveksling. 

Visionen hviler på 5 ønskemål for fremtiden:
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1. Stærke, fælles fortællinger

2. Deep Tourism

3. Fremtidens klynger og kompetencer

4. Kulturen skal skabe forståelse og oplevelser

5. 100% digital



1. Stærke, fælles fortællinger
Kina og Odense deler kærligheden til H.C. Andersens 
forfatterskab og har skabt en fælles historie gennem 
en mangeårig kultur- og turismepolitisk satsning. Med 
det nye H.C. Andersen museum som fyrtårn, vil vi styrke  
vores attraktion og invitere nye generationer af kinesere 
til at opleve ”Andersen’s Hometown”.

2. Deep Tourism
Odense er Danmarksmester i Kinaturisme og har oplevet 
stor vækst siden årtusindeskiftet. Vi ønsker imidlertid, at 
turismen skal skabe andet og mere end overnatninger, og 
vil især satse på kultur og erhvervsturisme for at skabe 
stærke relationer til Kinas kultur og forretningsliv.

3. Fremtidens klynger og kompetencer
Odense er forsknings- og erhvervsby med stærke  
erhvervsklynger indenfor robotter, droner og maritim 
teknologi, grøn energi og fødevarer – alt sammen om-
råder, hvor Kina tilbyder store afsætningsmuligheder 
og strategiske partnerskaber. I fremtiden skal vores  
excellente erhvervsklynger i endnu højere grad udgøre 
grundlaget for vores vækstprojekter og aktiviteter.

De fem punkter ovenfor er mere end ønskemål. De er også ledestjerner for Kina Alliancens og Fyns arbejde med at til-
trække, markedsføre og udvikle Kinas enorme markedspotentialer.  Det er en indsats, som Kina Alliancen og Destination 
Fyn påtager sig at organisere og implementere på vegne af - og sammen med – alle vores partnere på Fyns kulturscener, 
i uddannelsesmiljøerne og i Fyns erhvervsliv. 

4. Kulturen skal skabe forståelse og oplevelser
Odense har lang tradition for kultur- og uddan- 
nelsesudveksling med Kina – ikke mindst baseret på 
H.C Andersen Fondens virke og Verdensudstillingen i  
Shanghai i 2010. Vi vil bruge Odense og Fyns uddan- 
nelsesinstitutioner og kulturelle fyrtårne som afsæt til nye, 
manifeste satsninger som kan styrke kulturbroen til Kina. 

5. 100% digital
Kinas enorme rejsemarked er langt fremme i sin  
digitalisering. Det samme er Kinas techindustri og sociale 
medieplatforme, som er i gang med internationalisering. 
Destination Fyn vil arbejde fokuseret og ambitiøst på, at 
Fyn og Odense har digital synlighed, service og attraktion 
for Kinas rejsende og erhvervsinteresser i øvrigt.
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HVORFOR 
KINA?
Det er ofte sagt, at det 21. århundrede vil blive Kinas  
århundrede. Kina har på kun tre årtier udviklet sig fra et 
lukket og relativt fattigt kommunistisk land til en øko- 
nomisk og politisk supermagt, som i årene fremover 
også har en klar ambition om at ekspandere globalt med  
investeringer i infrastruktur, turisme, kulturformid-
ling, teknologiplatforme og samhandel. Kina er i dag  
verdens næststørste økonomi, verdens største eksport-
nation og verdens hurtigst voksende forbrugermarked.  
Derfor er det afgørende, at vi i Danmark orienterer os mod 
Kinas enorme potentiale som afsætningsmarked, som  
forretningspartner og kildemarked for investeringer,  
turisme, talentmasse, studerende, forskning, tekno- 
logianvendelse m.v. 

Odense har allerede en stærk relation til Kina, som er 
bygget op gennem mere end 10 års målrettet satsning 
indenfor især turisme og kultur. Kernen i vores relation 
er den fælles kærlighed til H.C. Andersens forfatterskab, 
som har skabt grobund for en hastigt voksende kinesisk 
turisme til Odense og etablering af udstillinger, kultur-
projekter, venskabsrelationer og udveksling med byer og 
universiteter i Kina. 

Men Odense kan blive meget andet og mere end  
turistattraktion for Kina. Vi har en af Europas stærkeste  
erhvervsklynger indenfdor robotteknologi, hvor Kina er 
et strategisk vigtigt afsætningsmarked og en potentiel 
udviklingspartner. 
Vi har unikke kompetencer indenfor droner og grøn  
energi. Vi har internationale virksomheder og viden- 
miljøer inden for fødevarer, økologi og medicinsk  
cannabis. 

Endelig har vi Syddansk Universitet med flere end 4.500 
internationale studerende og udenlandske under- 
visere, verdensklasse forsknings - og iværksættermiljøer 
som Cortex Lab og RIO for at nævne nogle få. Vi har en  
ambitiøs kulturpolitik, som skal sætte Odense på verdens- 
kortet som netop det: En rig og alsidig kulturby med  
international orientering og ambition.

Alt sammen er det kompetencer og knowhow, som  
vi skal synligøre og styrke. Tilsammen udgør de den  
moderne fortælling og Odenses attraktion til Kina og andre  
nationer. Det er fortællingen om ikonbyen Odense, som 
i sig selv er lidt af et moderne eventyr hvad angår livs- 
kvalitet, forskning og uddannelsesmuligheder, erhvervs-
udvikling og kulturambitioner.

BROER TIL KINA
Kina Alliancen har en vision for Kina og Fyn -  
nemlig at Fyn etablerer faste forbindelser 
Kina, bygget på en stærk attraktionskraft som  
rejsemål – Andersen’s Hometown - samt erhvervs- 
økonmiske, uddannelsesmæssige og kulturelle  
relationer, samarbejde og udveksling.
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TURISMEN - 
NØGLEN TIL 
NYE MULIGHEDER
Med Kina Tur_Retur vil vi markere et skift i vores måde 
at tænke og udvikle turismen fra Kina. Vi vil dybere ned 
i turismens substans, som den udtrykkes af de besøg- 
endes rejsemotiver, interesser og ærinder i Odense. 

Det indebærer også, at turismen fra Kina skal udvikles og 
måles på sit indhold og ikke alene på hotelovernatninger. 
Vi vil udvide turismebegrebet til at handle om kinesiske 
studerende, højskoleelever, konferencedeltagere, talen-
ter, forskere, kulturforbrugere, outdoor-interesserede og 
sportsudøvere. 

Vi vil gå efter de nye gæstesegmenter, som kommer fra 
Kina i årene fremover og vi vil arbejde mere målrettet 
med turisme, som understøtter de klynger, kompetence-
miljøer, detailhandlen og de kulturambitioner, som vi  
fokuserer på i Odense. 
Byens størrelse taget i betragtning, har Odense allerede 
i dag pæn succes med at tiltrække besøgende fra Kina. 
Siden 2013 er antallet af kinesiske hotelovernatninger 

i Odense næsten 9-doblet til totalt 7.400 hotelover-
natninger hvortil kommer yderligere ca. 700 kinesiske  
overnatninger på AirBnB. Det svarer til ca. 8% af den  
internationale hotelturisme i byen, og mere end 90 pct. af 
den samlede Kina-turisme på hele Fyn.

Odense har dog samlet set kun en lille andel af den  
samlede Kina-turisme i Danmark – knap 4 pct. Men  
sammenligner man mikset af turismens nationaliteter 
i Danmarks største byer, ser man en klar overspecialise-
ring på Kina i Odense. Sagt med andre ord, er andelen af  
kinesere i Odenses samlede turisme langt hørere end i  
såvel Købehavn som i resten af landets kommuner. 
Odenses specialisering er på indeks 147, mens den i  
hovedstaden er 126 (en gennemsnitlig kommune vil være 
= 100). 
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Odenses overspecialisering i kinesiske turister viser, at 
Odense i dag har opnået relativ større attraktionskraft 
for kinesiske turister end nogen anden dansk kommune i 
kraft af mange års målrettet satsning og investering.

Det må samtidig forventes, at Odense i årene fremover vil 
forøge sin styrkeposition når Det ny H.C. Andersens Hus 
åbner og gradvist indarbejdes hos Kinas rejseaktører.

Kinas udrejsemarked er i dag verdens tredje  
største med ca. 156 millioner udrejser i 2018, men 
hastigt på vej til at overgå såvel USA og Tyskland. 
Målt i forbrug er Kinas rejsemarked på i alt USD 255  
milliarder dog allerede verdens største og næsten  
dobbelt så stort som USA’s (2017).

Kinas rejsemarked er samtidig under radikal forandring. 
Først og fremmest er markedet i hastig vækst, som 
er drevet af kinesernes velstandsfremgang og samt  
væksten i digitale booking platforme og mobilteknologiske 
løsninger til rejseformål. Over halvdelen af alle rejseboo-
kinger i Kina foregår i dag digitalt og ofte via mobiltelefon.  
Det afspejles af, at der over de sidste 5-6 år er sket 
et markant skift i kinesernes rejseform i retning af  
individuelle rejser, som nu overgår antallet af kinesere, 
der rejser i grupper. 

side 10 af 21

TAL PÅ ODENSES KINA-TURSIME

850% Vækst siden 
2013 7.400

hotelovernatninger i 2018, hvortil 
kommer ca. 700 overnatninger på 
Airbnb og et ukendt antal endags- 
besøgende.

8 pct.  
internationale turisme er 
fra Kina

af Odenses

147Index
Odense kommune er 
overspecialisering i  
forhold til lands- 
gennemsnit (Index 100).

Der var i 2018 ca. 17.200  

besøgende fra Kina svarende til knap 14% af besøgene i 

H.C. Andersens Hus

90% af alle kinesiske overnat-
ninger på Fyn er i Odense 



Kineserne er i dag langt mere avancerede i deres rejsemønstre end  
tidligere og begynder med deres adfærd i højere grad at ligne  
rejsende fra andre internationale markeder. I dag er der populært sagt  
intet, der forhindrer kineserne i at booke en Airbnb i Odense, leje en bil i  
Københavns Lufthavn, reservere bord på en god fynsk restaurant eller 
udforske bestemte bykvarterer og attraktioner på egen hånd.

Kinas statslige rejsebureau, CITS har sammen med analysebureauet 
COTRI udgivet en analyse i efteråret 2018, som beskriver ændringerne i 
det kinesiske rejsemarked. Den er sammenfattet i figuren nedenfor.

FØR I FREMTIDEN

RUTE

FLY

HOTEL

BESPISNING

PROGRAM

ATTRAKTIONER

MOTIV

REJSEFORM

KØB

Besøger 8 lande på 15 dage. 

Connecting flights.

Billigere hoteller, hyppige skift.

Gruppespisning, ”four dishes, 
one soup”, medbragte nudler.

Rejse 2600 km. med bus på 8 dage – 
hurtige oplevelser.

43 sights/attractions, 3 om dagen – 
ofte blot set udefra.

Shopping, sightseeing.

Grupperejser med guide. Pakkerejser 
ca. 60% i 2018.

Agent.

Mere i dybden – 2 lande på 13 dage.

Direkte fly.

Fire-stjernet hotel – ressort & spa.

Vellavet kinesisk eller autentisk lokal mad.

Kortere rundrejser (under 350 km) og i 
reglen kun på destinationen.

Mere afslapning og fordybning. Fritid i natur 
eller by. Dybere oplevelse attraktioner.

Personlige interesser, kultur.

Individuel rejse, selvbooking. 
Ultraconnected med mobilen under rejsen.

OTA/ Mobil som rejseledsager.
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HVORDAN FÅR VI
SUCCES?  
Hvordan kan Kina-satsningen skabe størst mulig værdi 
for Odense og Fyn? Og hvordan kan Destination Fyn og 
Kina Alliancen gøre en forskel – det vil sige bygge stærke 
og værdifulde relationer til Kina?

Gennem de sidste 10 år har vi i Odense set en stor vækst 
i turismeovernatninger og kulturbesøg fra Kina. Selvom 
Kina, som marked stadig kun udgør en begrænset andel 
af Odenses internationale turisme (8%) er det allige-
vel bemærkelsesværdigt, at en mindre dansk by opnår 
en position på et svært rejsemarked som Kinas uden 
særlige historiske eller erhvervsøkonomiske forudsæt- 
ninger. Odense har ikke som eksempelvis Antwerpen sin 
egen Chinatown eller som Göteborg en stor kinesisk ejet  
virksomhed (Volvo).

Men tænker vi et årti frem, er ingen af delene udelukket. 
Måske kan Syddansk Universitet opdyrke nye partner- 
skaber med kinesiske universiteter, som tiltrækker  
dygtige studenter, PhD-studerende og undervisere fra 
Kina? 

Måske vil fremtidens investeringer i data- eller logistik-
centre ikke alene komme fra Amerikanske tech-giganter 
som Facebook og Apple, men også fra Alibaba, Baidu og 
Tencent? 
Måske vil i løbet af de næste 10 år opleve kinesiske bands 
spille på Tinderbox og kinesiske kunstnere og forfattere 
på Heartland Festival? 

Måske kan Odenses detailhandlende i løbet af de næste 
10 år vil kunne opdyrke afsætning på Kinas e-handels-
platforme?

I Odense og på Fyn har vi stor fordel af, at vi allerede 
har åbnet et vindue til Kina med turisme og kultur. Vi 
har også et stærkt udgangspunkt i kraft af vores effek-
tive erhvervsorganisering med Erhvervshus Fyn, som  
organisatorisk ramme om fokuserede og tværgående 
klyngesamarbejder omfattende flere end 400 virk-
somheder i erhvervsklyngerne Odense Robotics, UAS 
Denmark (droner), BYG FYN og Fyns Maritime Klynge. 
Vores samarbejder går på tværs af 9 fynske kommu-
ner og vi indgår i en lang række regionale og nationale  
partnerskaber når det gælder udviklingen af Kina  
som rejsemarked. 

Alt dette er vores springbræt til at realisere visionen om 
at bygge stærke relationer til Kina. Vi tror, at nøglen til 
succes ligger i at arbejde tematiseret med turisme fra 
Kina i tre spor, som vi kalder de tre K’er - Kompetencer, 
Klynger og Kultur:

KINA ALLIANCENS 
MISSION
Vores kernemission er at styrke Odense og Fyns 
attraktion for Kina - som rejsedestination, som  
erhvervspartner, som universitets- og forsknings-
lokalitet og som kulturby.
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KOMPETENCEOPBYGNING
Sammen med Odenses mange videnbaserede virksomheder, Odense Universitetshospital (OUH) og ikke 
mindst Syddansk Universitet (SDU) vil vi engagere os i projekter og tiltag, som styrker Odenses erhvervs- 
og forskningsmæssige kompetencer. Vi vil eksempelvis arbejde med kundeservice og værtskab for kine-
sere i vores hoteller og butikker – såvel personlig som digital service. Vi vil arbejde med talenttiltrækning 
fra Kina til vores uddannelsesmiljøer og teknologivirksomheder. Vi vil udarbejde koncepter for delega-
tionsbesøg i forbindelse med events og vi vil forsøge at aktivere her-boende kinesere – fx studenter – i 
meningsfulde turismeudviklingsprojekter. 

En indsats for at aktivere kinesiske studerende i Odense i forbindelse med events og markedsføringsaktivi-
teter kan være med til at styrke Odenses position som en attraktiv, international studieby.

KLYNGETURISME
I Kina  Alliancen vil vi styrke vores fokus på erhvervsturisme, som har relevans for Fyns toneangivende  
erhvervsklynger. Vi vil bidrage til, at delegationer fra Kina får en god modtagelse og maksimalt forret-
ningsmæssigt udbytte af deres besøg. 

Vi vil arbejde med at booste antallet af deltagere i større fynske forretningsbegivenheder.

KULTURTURISME
Kulturturismen fra Kina skal også fremover være en bærende søjle i Kina Alliancens arbejde med fyrtår-
ne som Det ny H.C Andersens Hus og Egeskov. Kernefortællingen om H.C. Andersens fødeby og forfatter-
skab vil fortsat være vores fundament, men vi vil i højere grad også fokusere på andre kulturtilbud over for 
et kinesisk rejsemarked i hastig forandring. 

Vi vil også fremover arbejde aktivt med at udvikle H.C. Andersen Festivals, Odense International Film Festival 
(OFF) og Denmark Open, som udvekslingsmuligheder med Kina og Asien i øvrigt. Vi vil også forsøge at aktivere 
nyere begivenheder som eksempelvis Tinderbox som oplevelsestilbud for tilrejsende og herboende kinesere. 

1. 

2. 

3. 
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De tre strategiske spor, som her er bekrevet, vil sætte retning og rammer for 
Kina Alliancens arbejde i de kommende 2-3 år. 

På tværs af de tre spor vil vi opbygge ny viden om turismen fra Kina til 
Odense og Fyn. Vi har brug for dybere viden om de besøgende fra Kina, hvis 
vi skal udvikle vores markedskommunikation og oplevelsestilbud. Kravet 
til os selv - Kina Alliancen og Destination Fyns Kina-team – er, at vi hele  
tiden udvikler og deler vores viden om markedskommunikation i Kina samt 
kinesernes besøgsoplevelser på Fyn.

Sidst, men ikke mindst, vil vi være opmærksomme på nye muligheder og 
synergier på andre asiatiske markeder når de viser sig. Vi har opbygget stor 
erfaring og et rigt indholdskatalog på Andersen’s Hometown, som også vil kunne  
anvendes på andre markeder som eksempelvis Sydkorea, Indien og Japan, hvor 
der er mulighed, relevans og synergi. 



PROJEKTER PÅ
TEGNEBRÆTTET 
Destination Fyn og Kina Alliancen har formuleret en række 
markante projekter, som vurderes at have potentiale til at 
udvikle Kina-forretningen og som Kina-indsatsen vil byg-
ge på i de kommende år. 

Markedsføringsindsatsen Andersens Hometown 365 
er central i vores attraktions-strategi - og dermed funda-
mentet for både nye og fremtidige projekter. Den er ram-
men om den vedvarende og effektive branding af Odense 
som Andersen’s Hometown.  De digitale rejseplatforme 
får stadig mere dominerende rolle i Kinas rejsemarked. 
Det er derfor helt afgørende, at Odenses brand står helt 
klart på platforme som eksempelvis Wechat, Dianping, 

Weibo, Youku, Qunar samt hos Kinas store OTA’er med 
Ctrip som markedets stærkeste. Destination Fyn vil  
således fortsat bearbejde Kinas digitale platforme og 
med influencers på sociale medier for at skabe synlighed 
og engagement for rejseanledninger og destinationer i 
det fynske. Det sker året rundt gennem tæt bearbejdning  
af vores partnere i Kinas rejseindustri og gennem  
skiftende digitale kampagner. 

Vores projekter på tegnebrættet præsenteres i skitse-
form nedenfor og projektudvikling vil blive startet op i 
løbet af 2019.



KØBENHAVN-ODENSE TUR_RETUR
Destination Fyn og VisitOdense har indledt et nyt  
samarbejde med Københavns Turistinformations-
center for at markedsføre Andersen’s Hometown 
som naturligt besøgsmål. Det sker ved en markant 
tilstedeværelse i turistinformationscenteret med en 
stand, brochurer og et udstillingsområde i hele juli 
måned, overfor de ca. 500.000 turister, der årligt 
besøger turistinformationen. På bureauet i Køben-
havn kan der nu vejvises til H.C. Andersens autenti-
ske Odense som en endags- eller flerdagsoplevelse.
 
Når de kinesiske turister kommer til Odense, er  
VisitOdense med til at sikre en god velkomst og skilt-
ning i byen. Ved banegården er der eksempelvis op-
sat et stort banner og plakater der byder turisterne 
velkommen til byen, samt guider dem til den bed-
ste vej rundt i byen, ligesom der henvises til digita-
le medier. Endelig er der i højsæsonen bemandede 
informationscykler flere steder i Odense – den ene 
ved H.C. Andersens Hus med kinesisktalende guide.

PLACE MAKING HCA
I anledning af åbningen af Det ny H.C. Andersens Hus, 
vil Destination Fyn sammen med samarbejdspartnere 
tage initiativ til HCA place making i Odense by. Sammen 
med partnere i kulturlivet og sponsorer fra erhvervs- 
livet vil vi søge fondsfinansiering til etablere et  
oplevelsesspor omkring Museet. Det kan eksempelvis 
være med gavlmalerier, kunstinstallationer og Insta-
gram moments, som tematiserer HCAs fortællinger 
og liv i Odense.
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CAMPUS ODENSE 
SDU har flere end 4.500 internationale studerende, men 
ingen specifik strategi for Kina, som ifølge FN er verdens 
største eksportør af internationale studerende. Kina  
Alliancen ser Kina som verdens største kildemarked 
til at rekruttere fremtidens talenter og undervisere 
til Danmark, og vil derfor søge tættere samarbejde 
med SDU om at skabe et fælles videngrundlag, og på 
den baggrund tilrettelægge en indsats, der kan skabe 
nye relationer til Kinas universitetsmiljøer. Indsatsen 
skal tage udgangspunkt i SDUs excellente forskning- 
sområder. Destination Fyn kan eksempelvis biddrage 
med ”Study in Odense” velkomstpakker og medvirke i 
organiseringen af frivillige aktiviteter i studiebyen.

I forlængelse af det egentlige campusprojekt vil vi være 
opsøgende på herboende kinesere – fx studerende, 
indvandrere, expats, undervisere m.fl. – og gennem 
workshops og dialogmøder vil vi blive klogere på, hvor-
dan vi kan mobilisere deres markedsindsigt, kommuni-
kationsressourcer og frivillighedsmotivation i Kina Alli-
ancens kampagner og projektaktiviteter. 

OUTREARCH CHINA
Vores ønske om at arbejde kvalitativt med turismen 
fra Kina fører til, at vi vil benytte erhvervs- og sports- 
mæssige signaturbegivenheder som Thinkers 50,R19 
og Denmark Open til at skabe outreach mod relevante 
videnmiljøer og beslutningsfora i Kina. Konkret vil vi 
Kina Alliancen udvælge 3-5 fynske signaturbegiven- 
heder og gå i dialog med begivenhedernes ejere og 
stakeholdere om at styrke programmer med relevant  
Kina-indhold og/eller delegate boosting. Destinati-
on Fyns eventteam arbejder på at etablere en liste 
over strategiske konferencer og events, som skal 
vindes til Fyn - Top 20 i 2020.  Det er naturligt, at 
Kina Alliancen deltager i dette arbejde.

side 17 af 21



OPEN FOR BUSINESS
Med den nye organisering omkring Erhvervshus Fyn 
er der skabt mere sammenhæng og strategisk fokus. 
Destinations Fyn er besluttet på at skabe værdi for  
erhvervsklyngerne ved at udvikle koncepter for kine-
siske erhvervs- og delegationsbesøg til virksomheder, 
klynger og videnmiljøer på Fyn. Vi vil desuden tage  
dialog med klyngerne om, hvilke strategiske interesser 
de har i Kina, og sætte vores kernekompetencer i spil, 
hvor det er relevant. 

I forlængelse heraf vil Destination Fyn søge tæt-
tere samarbejde med klyngerne i Erhvervshus Fyn,  
Invest in Odense og Invest in Denmark for at fremme 
Odenses synlighed i investeringsfremmeindsatsen. Vi vil 
undersøge, hvordan Fyn og Odense kan blive mere syn-
lige overfor potentielle kinesiske virksomhedslokalise-
ringer og investeringer. Destination Fyn vil bidrage med  
kompetencer indenfor influencer marketing, dele- 
gationsbesøg mv.

CHINA INSIGHTS & OUTLOOK
Der er behov for mere viden om de kinesiske besøgen-
des adfærd og præferencer, når de er i Odense, hvis vi 
fremover skal kunne yde den bedste service og tilbyde 
de oplevelser, som kineserne efterspørger. Vi vil derfor 
etablere et analyseprogram med blandt andet kvalitative 
analyser, løbende kvantitativ surveys samt mobilitetsda-
ta, som skal skabe et solidt og opdateret videngrundlag 
for destinationsudviklingen.

side 18 af 21



SHOPPING & DIGITAL WELCOME
Internationale analyser viser, at kinesiske rejsende 
har et meget højt døgnforbrug. Alligevel er der indi-
kationer på, at døgnforbruget i Odense i dag er ret 
begrænset. Derfor har Kina Alliancen taget initiativ 
til et samarbejde om udvikling af kinesiske gæsters 
digitale tilgængelighed til relevante butikker, styrk- 
else af de pågældende butikkers ”Kina-parathed” og 
systematisering af samarbejdet med guidekorpset, 
busoperatører m.fl. Vi vil blandt andet fremme kend-
skabet og anvendelsen af til Kinas betalingsløsnin-
ger som Alipay, Unionpay og WeChat Pay. Vi vil en-
delig lade os inspirere af førende destinationer som 
Helsinki og København, og sammen søge strategiske 
partnerskaber med eksempelvis WeChat.

SCHOOL OF H.C. ANDERSEN
Kina Alliancen vil sammen med partnere om at gen-
besøge et pilotprojekt, som skal teste ideer om  
højskoleophold (sommerlejr) for kinesiske børn eller 
voksenuddannelse indenfor eksempelvis velfærd og 
undervisningsledelse. Pilotprojektet skal bygge på de 
igangværende bestræbelser på at skabe uddannel-
sestilbud indenfor førskoleundervisning mv.



Kina Tur_Retur er formuleret i en strategiproces i Destination Fyn og Kina Alliancen i vinteren 
2018-2019. Strategiprocessen har involveret dialog og workshops med organisationernes partnere. 
Strategi- og ledelsesrådgiver Peter Rømer Hansen, Rømer Agency, har faciliteret processen og bistå-
et med strategiskrivning.

OM 
KINA TUR_RETUR
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