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Sammenfatning 

Arbejdet med at fremme turismen i Danmark er organiseret omkring de tre 

forretningsområder: Kyst- og naturturisme, Storbyturisme og Erhvervs- og 

mødeturisme. I forhold til Erhvervs- og mødeturismen kan der lægges en lang række 

snit. De møder, der ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er særligt interessante, 

er større møder med en relativt høj andel af udlændinge. Møderne kan være specifikt 

for en virksomhed eller for en enkelt koncern eller for foreninger. Møderne kan være 

af mindre størrelse med under 50 deltagere eller større med mindst 50 delegerede. 

De større møder kan have form af udstillinger, kongresser eller konferencer. Samtidigt 

kan mødebegivenhederne finde sted i såvel storbyområder som kystområder, og 

deltagerne kan være både udlændinge og danskere.  

I denne rapport er der særligt fokus på kongresser, der afholdes af internationale 

foreninger og cirkulerer mellem forskellige lande, og som MeetDenmark bl.a. har som 

formål og opgave at tiltrække til Danmark. Dermed lægger analysen i denne rapport 

sig tæt op af ICCA’s definition af kongresser, der forstås som mødebegivenheder med 

minimum 50 delegerede, heraf mindst 40% udlændinge, cirkulation mellem forskellige 

lande og en varighed på mindst to dage. Ifølge ICCA ligger København i top 20 blandt 

de byer i verden, der afholder flest internationale kongresser.  

Ud fra denne rapports analyse af internationale kongresser i Danmark kan det 

konkluderes, at et offentligt-privat samarbejde og en offentlig investering i tiltrækning 

af denne type mødeaktivitet til Danmark er vigtig, fordi: 

• Der er en høj andel af udenlandske deltagere på internationale kongresser og 

en dertilhørende mindst lige så høj andel af forbruget på 88% ifm. disse 

kongresser, hvilket genererede, hvad der svarer til eksportindtægter på knap 

1,0 mia. kr. for 2017.  

• Ud af det samlede forbrug blandt udenlandske deltagere i møder i Danmark på 

ca. 2,5 mia. kr. (2,1 mia. kr. i 2010/2011) stod de 213 ”ICCA kongresser” i 

Danmark i 2017 for 38%.  

• Der er et højt døgnforbrug blandt deltagere i internationale kongresser på 

3.100 kr., hvilket svarer til 3,65 gange totalgennemsnittet på 850 kr./døgn 

(2014).    

• Overnatning ifm. kongresser finder generelt sted på hoteller, hvor 

overnatningen genererer momsindtægter til staten. Det samme gælder 

bespisning, der finder sted på restaurantniveau. 

• Der genereres relativt set mere beskæftigelse og dermed flere skatteindtægter 

pr. overnatning ved internationale kongresser, idet overnatningen foregår på 

hotel fremfor feriehus eller camping, der genererer mindre beskæftigelse såvel 

som mindre samlet forbrug pr. overnatning.  

• For hver million i turismeforbrug indenfor møder som helhed genereres der inkl. 

de afledte effekter 1,8 årsværk i beskæftigelse mod 1,5 årsværk i øvrigt.  
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• For hver million i turismeforbrug indenfor møder som helhed genereres der ca. 

227.000 kr. i offentligt provenu.   

• Kongresturismen, der hovedsageligt finder sted i de større byer, har et 

sæsonforløb, der supplerer ferieturismen indenfor storbyturismen. 

Kongresturismen medvirker til at fylde hotelsengene udenfor ferieturismens 

højsæson, især i de større byer. Op til 18% af de solgte værelsesnætter i 

september måned på hotellerne belægges af kongresgæster.  

Ud over disse økonomiske gevinster for det danske samfund og de enkelte 

virksomheder ved internationale kongresser er der en række andre effekter, som 

knapt så let lader sig måle, men som også har væsentlig betydning og som findes 

omtalt i dansk og navnlig international litteratur:   

• Det giver værdifuld medieomtale af kongresbyen og landet som helhed (kan 

opgøres).  

• Besøg på en kongres giver lyst til genbesøg som turist (med familien), hvis 

indtrykket var godt.  

• Kongresser kan give et imagemæssigt plus i relation til bosætning og 

virksomhedsetablering og således styrke stedsbrandet og stedbrandkapitalen. 

• Konferencer og kongresser i hjemlandet giver mulighed for deltagelse af danske 

forskere. Praktikere kan altså styrke deres innovation, mens mere akademiske 

forskere kan få skærpet deres konklusioner.  

• Det kunne fremme motivationen blandt universiteter og andre 

forskningsinstitutioner for at være vært for kongresser, hvis der blev tildelt BFI 

point for afholdelse af internationale (ICCA) kongresser. 

Analysen, der præsenteres i detaljer i de øvrige dele af denne rapport, kortlægger 

flere af de nævnte effekter og betydninger af internationale kongresser i Danmark. 

Analysen baserer sig i høj grad på den årlige oplistning af kongresser, der foretages af 

de forskellige storbyer og regioner, der er medlem af MeetDenmark. Det er ud fra 

disse oplistninger muligt at opgøre, hvor mange internationale kongresser, der har 

været afholdt i Danmark pr. år, fx i 2017, hvor mange delegerede der var ved hver 

kongres og i alt, hvor mange dage hver kongres varede og dermed hvor mange 

person-kongres-dage der var i alt fx i 2017. Person-kongres-dage er ikke 

nødvendigvis lig med antallet af døgn pr. kongresdeltager, da deltagerne kan 

forlænge deres ophold såvel før som efter kongressen, men det vil være tæt på. 

Endelig er det væsentligt at kende døgnforbruget pr. kongresdeltager for at kunne 

opgøre kongresturismens betydning.  

I den senest offentliggjorte nationale undersøgelse angives kongresdeltagernes 

døgnforbrug til ca. 3.100 kr. (2014), hvilket inkluderer flybilletter købt i Danmark eller 

i dansk online butik, men ikke flybilletter købt i udlandet. Sammenligning af danske 

tal med udenlandske undersøgelser underbygger, at dette beløb kan betragtes som 

fortsat gældende. Hovedparten af de delegerede i internationale kongresser i 

Danmark er udlændinge. Den væsentligste indikator for gevinsterne ved de 
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internationale kongresser i Danmark er det samlede forbrug, herunder først og 

fremmest de udenlandske delegeredes forbrug. I 2017 var der 102.640 delegerede på 

213 navngivne internationale kongresser af mindst to dages varighed med hver 

mindst 50 delegerede. I alt blev der genereret 381.065 person-kongres-dage, altså 

3,71 kongres-dage pr. delegeret. Korrigeres dette tal for danske delegeredes 

formodede kortere ophold samt lokale delegerede, der ikke skal medregnes ift. de 

samfundsøkonomiske effekter, bliver der tale om 3,36 døgn à 3.100 kr. pr. 

kongresdeltager. Det giver et samlet forbrug inkl. moms på 1.071 mio. kr., altså over 

1 mia. kr. i 2017.  

Analysen viser også, at døgnforbruget for deltagere i internationale kongresser er 

højere i hovedstaden end i provinsen, ligesom døgnforbruget er højere for udlændinge 

end for danskere. Alle tal er 48% højere for kongresdeltagere end for 

forretningsrejsende på hotel generelt, hvilket bl.a. kan tilskrives deltagergebyret for 

kongresser. Ca. 80% af deltager-dagene (og -døgn) ligger øst for Storebælt, herunder 

i langt overvejende grad i landsdelen ”København by”. Andelen af udlændinge er 

højere ved kongresser i hovedstaden end i provinsen. I det østlige Danmark står 

udlændinge for 93% af deltagerdøgnene mod ca. 66% i provinsen, hvilket giver i alt 

ca.  88% udlændinge-deltagerdage og -nætter.   

Udover de allerede nævnte indikatorer for, hvorledes kongresturismen udvikler sig, 

kan salget (ekskl. moms) indenfor detailbranchen ”823000 Arrangering af kongresser 

og messer”, eventuelt sammen et eller to andre branchefelter, anvendes til at følge 

udviklingen, ikke bare år for år, men også kvartal for kvartal. Den nok vigtigste 

indikator er dog antallet af person-kongres-dage og –nætter år-for-år, indberettet til 

og godtaget af ICCA. Hertil kommer rangeringen af Danmark som helhed og de 

største danske byer blandt andre betydende kongresbyer og lande i Europa og i 

verden. København ligger i top 20, typisk omkring nr. 15 på ICCA’s årlige lister.    

Opdeler man de samfundsøkonomiske effekter, som tager udgangspunkt i det 

samlede forbrug på 1.071 mio. kr. i 2017 på danskere og udlændinge (88%), bidrager 

de udenlandske kongresdeltagere med hvad der svarer til en eksportindtægt på 980 

mio. kr. Hver million kr. i direkte forbrug ifm. kongresser i Danmark genererer 1,8 

årsværk inkl. afledte effekter. Hertil kommer indkomstskatter på 227.000 kr. samt 

moms. Altså samlet 1.900 årsværk og 243 mio. kr. i offentligt provenu.    

Den internationale konkurrence på markedet for internationale kongresser er benhård. 

Derfor er der brug for opbakning fra offentlig side til at skaffe sådanne til Danmark. 

Analysen viser, at jo større kongresserne er og jo større andel af udenlandske 

delegerede der er, jo større er sandsynligheden for, at hovedstaden vælges som 

placering. På den anden side er prisen pr. kongresdøgn ca. 15% lavere i provinsen 

end i hovedstaden bedømt ud fra niveauet for døgnforbruget, hvilket i forhold til nogle 

kongresser ville kunne være en konkurrencefordel. Tilgængelighed i form af kort 

transporttid fra en lufthavn med et stort antal internationale flyruter må på den anden 

side også antages at være et stort plus i tiltrækningen af internationale kongresser.  
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1. Indledning 

En refinansiering af MeetDenmark er undervejs. Det er i den anledning væsentligt at 

få belyst kongresturismens økonomiske betydning samt hvorledes kongresturismen 

kan bidrage til opfyldelsen af de national vækstmål for turismen i Danmark.1  

Kort om MeetDenmark: 

”MeetDenmark er det nationale udviklingsselskab for dansk erhvervs- og mødeturisme. 

MeetDenmark er dannet som en forening primo 2015 og er ejet af Erhvervsministeriet og 

de danske regioner. - MeetDenmarks formål er at fremme dansk erhvervs- og 

mødeturisme, herunder at styrke den private og offentlige indsats for at tiltrække flere 

internationale møder og kongresser til Danmark, for dermed at skabe vækst og udvikling 

i turismeerhvervet.”2 

Konkret repræsenteres foreningen af Wonderful Copenhagen (Region Sjælland og 

Region Hovedstaden), VisitAarhus (Region Midtjylland), Inspiring Denmark (Region 

Syddanmark), VisitAalborg (Region Nordjylland) og VisitDenmark 

(Erhvervsministeriet).  

Formål med opdraget:  

Udarbejdelse af et kort kommunikativt notat, der fremlægger en række underbyggede 

argumenter for, hvorfor det er en god idé at investere i kongresarbejdet (en påvirkelig 

del af et af de 3 hovedforretningsområder indenfor turismen i Danmark) for at opfylde 

de nationale pejlemærker.  

Notatet (der konkret har udmøntet sig i en rapport med en kort sammenfatning) skal 

således medvirke til at belyse, hvorledes kongresturismen kan bidrage til opfyldelsen 

af de nationale pejlemærker for turismens udvikling i Danmark frem til 2025. 

Spørgsmål:  

Hvordan har omfanget af den internationale kongresturisme i Danmark udviklet sig de 

senere år til og med 2017, og hvilke muligheder er der for at øge dette?  

Hvor stort er kongresturismens samfundsøkonomiske bidrag? 

Hvilke argumenter kan der være for, at det samfundsøkonomisk kan være en god 

forretning at investere i arbejdet med at tiltrække internationale kongresser til 

Danmark, altså herunder via MeetDenmark (mhp. at dette felt kan medvirke til 

opfyldelsen af de nationale mål og pejlemærker)? 

                                                             
1 Kongresturismen indgår i øvrigt i ”Den nationale strategi for for danske turisme” udgivet af 

Regeringen (sept. 2016) 
2 https://www.altomkongres.dk/da/meetdenmark-dk-107/kobenhavn/om-meetdenmark.  

https://www.altomkongres.dk/da/meetdenmark-dk-107/kobenhavn/om-meetdenmark
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2. Analyse og karakteristik af de afholdte kongresser i 2017 

Nedenfor gennemgås kongresserne for 2017, idet disse fordeles på  

• regioner/hovedbyer 

• måneder 

• ugedage 

• temaer/emner/brancher 

 

Figur 1 Antal kongresser (213) fordelt på antal kongresdage (2017), hele Danmark 

 

Kilde: Baseret på lister over afholdte internationale kongresser i 2017 fra MeetDenmark.  

Note: Omfatter kun navngivne kongresser med mindst 50 deltagere af mindst 2 dages 

varighed.  

Det fremgår af Figur 1, at de fleste internationale kongresser i Danmark (41%) er af 3 

dages varighed. 84% varer 2-4 dage. Kongresser af 1 dags varighed indgår ikke.   
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Figur 2 Antal kongresser (213) fordelt på regioner i Danmark (2017) 

 

Kilde: Baseret på lister over afholdte internationale kongresser i 2017 fra MeetDenmark.  

 

Tabel 1 Antal kongresser og antal kongres-person-døgn fordelt på regioner i 

Danmark (2017) 

 
Kilde: Baseret på lister over afholdte internationale kongresser i 2017 fra MeetDenmark.  

Note: Omfatter kun navngivne kongresser med mindst 50 deltagere af mindst 2 dages 

varighed.  

Det fremgår af Figur 2 og Tabel 1, at 66% af kongresserne (med 80% af kongres-

person-dagene) foregår i Københavnsområdet eller rettere i regi af WOCO. WOCO’s 

kongres-aktivitet område omfatter hele Region Hovedstaden og hele Region Sjælland, 

idet der ikke findes nogen egentlig kongres-organisation i Region Sjælland.  

 

1. København/Reg. 
Hovedst./Sj.; 66%

2. Aarhus/Reg. 
Midtjylland; 20%

3. Odense/Reg. 
Syddanmark; 7%

4. Aalborg/Reg. 
Nordjylland; 8%

Kongres-

ser

Kongres-

ser %

Delege-

rede

Delege-

rede pr. 

kongres

Kongres-

person-

dage

Dage pr. 

kongres

Kongres-

person-

dage%

1. København/Reg. Hovedst./Sj. 140 66% 81201 580 304465 3,75 80%

2. Aarhus/Reg. Midtjylland 42 20% 9904 236 34733 3,51 9%

3. Odense/Reg. Syddanmark 14 7% 7222 516 27221 3,77 7%

4. Aalborg/Reg. Nordjylland 17 8% 4313 254 14646 3,40 4%

I alt 213 100% 102640 482 381065 3,71 100%
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Figur 3 Kongresser i Danmark (213) fordelt på måneder (2017) 

 

Kilde: Baseret på lister over afholdte internationale kongresser i 2017 fra MeetDenmark. 

Det fremgår endvidere af Figur 3, at 34% af de internationale foreningskongresser 

finder sted i maj-juni og yderligere 40% i august-oktober, altså i alt 74% indenfor 5 

måneder. Hvad angår august ligger knap 3 ud af 4 kongresser i anden halvdel af 

august, jf. sommerferiemønsteret i en række lande. Alene maj og september står for 

39% af kongresserne. Hvis man måler i antal delegerede dage, er koncentrationen på 

bestemte måneder mere markant, idet hele 66%, altså næsten 2/3, ligger i 

månederne maj, juni og september. Erhvervsorienterede internationale 

foreningskongresser i december er no-go, i al fald i Danmark. Der er også i vid 

udstrækning fravær af internationale kongresser i juli. Erhvervsturismen, herunder 

internationale foreningskongresser, komplementerer ferieturismen tidsmæssigt, 

hvilket er et af argumenterne for kongresturismen.  
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Figur 4 Kongresser i Danmark (213) fordelt på ugedage (2017) 

 

Kilde: Baseret på lister over afholdte internationale kongresser i 2017 fra MeetDenmark. 

Det fremgår af Figur 4, at torsdag er den mest populære ugedag for kongresser, med 

dobbelt så høj en andel som mandage. Weekenden ligger lavest, hvilket afspejler, at 

der generelt er tale om erhvervsrelaterede kongresser, som foregår indenfor den 

normale arbejdsuge. Det samme gælder mindre møder, hvor man ser, at udbydere af 

mødefaciliteter giver rabat på mandage samt fredage.3 Konference- og kongres-

hoteller og andre venues, som er godt belagte om torsdagen, kan altså om 

nødvendigt spille lidt på prisparameteren for at flytte noget af efterspørgslen hen imod 

mandag-tirsdag eller fredag-lørdag for derved at opnå en bedre samlet belægning og 

rentabilitet.  

                                                             
3 https://www.comwellconferencecopenhagen.dk/cccc/moeder--konferencer/moede--og-

konferencepakker/.  
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Tabel 2 Kongresser i Danmark fordelt på temaer (2017) 

 

Kilde: Baseret på lister over afholdte internationale kongresser i 2017 fra MeetDenmark.  

Note: Kun navngivne kongresser med mindst 50 deltagere à mindst 2 dages varighed indgår. 

Tabel 2 viser kongresser fordelt på temaer. Life Science står for hele 33% af de 

delegerede. Hvis man betragter Life Science, Medical Science og Bioscience under ét 

står dette felt for 33% af kongresserne, 39% af de delegerede og 44% af delegeret-

dagene. At kongresser relateret til det lægevidenskabelige område ligger højt på listen 

over temaer på kongresser, er ikke helt unikt for Danmark. Det gælder fx også 

kongresser og konferencer i en by som fx Prag. 

På 213 kongresser i Danmark i 2017 med et kendt antal delegerede på min. 50 og en 

varighed på mindst 2 dage, var der i gennemsnit 482 delegerede på hver kongres, og 

varigheden var 3,7 dage som vægtet gennemsnit. Der var i alt over 100.000 

delegerede og godt 380.000 delegeret-dage.  

Tema

Kongres-

ser

Delege-

rede

Delegeret-

dage

Kongres-

ser %

Delege-

rede %

Delegeret-

dage

Life Science 41 34.232 147.694 19% 33% 39%

IT 14 14.540 48.650 7% 14% 13%

Education 11 5.614 21.958 5% 5% 6%

Social Science 15 5.848 20.119 7% 6% 5%

Medical Science 24 4.926 14.253 11% 5% 4%

Business 5 4.180 13.440 2% 4% 4%

Technology 11 4.345 11.315 5% 4% 3%

Energy 3 2.845 9.190 1% 3% 2%

Transport 6 3.263 9.059 3% 3% 2%

Economics 6 2.951 8.634 3% 3% 2%

History 4 2.129 8.387 2% 2% 2%

Bioscience 5 1.295 7.245 2% 1% 2%

Industry 9 1.966 6.959 4% 2% 2%

Arts 14 2.102 6.916 7% 2% 2%

Media 4 1.413 4.526 2% 1% 1%

Science, Other 5 1.100 4.150 2% 1% 1%

Environmental 11 1.457 3.859 5% 1% 1%

Law 4 1.000 3.200 2% 1% 1%

Science and Technology 4 503 2.361 2% 0% 1%

Food 4 385 1.440 2% 0% 0%

Engineering 3 306 850 1% 0% 0%

Other 10 6240 26860 5% 6% 7%

Total 213 102.640 381.065 100% 100% 100%

Life+medical+bio 70 40453 169192 33% 39% 44%
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Tabel 3 Få store, mange mellemstore-mindre kongresser i Danmark, i alt 213 (2017) 

 

Kilde: Baseret på lister over afholdte internationale kongresser i 2017 fra MeetDenmark.  

Det fremgår af Tabel 3, at 87% af kongresserne (186) havde under 1.000 delegerede. 

Omvendt stod blot 27 kongresser (13%) for 57% af de delegerede og 60% af 

delegeret-dagene.  

I en regionaløkonomisk og samfundsøkonomisk sammenhæng er det væsentligt at få 

splittet turist-forbruget – eller her forbruget i forbindelse med den særlige mødetype 

internationale foreningskongresser. I den forbindelse kan man støtte sig til de lister 

over delegerede, som i en del tilfælde (fortsat) ligger på den enkelte kongres’ 

hjemmeside. Ud fra et mindre antal kongresser (12 af 213), som repræsenterer ca. 

20% af de delegerede og deltager-dagene, estimeres det jf. Tabel 4, at udlændinge 

udgør ca. 87% af de delegerede (ekskl. de lokale praktiske hjælpere) og at disse 

tegner sig for ca. 90% af delegeret-dagene. Udlændingene deltagere i de lidt længere 

kongresser med en varighed på 3,83 kongres-dage, hvorimod danskerne deltager i 

kongresser med en varighed på knap 3 kongres-dage.  

Nu kommer vi til skridtet fra kongres-dage til kongres-døgn med tilhørende 

døgnforbrug. Det må tages for givet, at ingen eller i al fald kun få danskere overnatter 

før eller efter kongressen. Det bliver altså til knapt 2 overnatninger pr. dansk 

kongres-delegeret. Men hvad så med de nok så vigtige udenlandske delegerede? Her 

er udgangspunktet 3,83 kongres-dage. Det skønnes her, at de fleste, men ikke alle 

udenlandske delegerede bliver lige så mange nætter (og hele døgn), som der er 

kongres-dage. Konkret skønnes det, at hver fjerde af de udenlandske delegerede 

bliver en nat mindre end der er kongres-dage. Altså forudsættes udlændinge at blive 

3,83-0,25=3,58 døgn i Danmark. Denne forudsætning kunne drøftes med et lille antal 

kongres-arrangører. Alternativt kunne man granske programmet for kongresserne og 

ud fra det skønne, i hvilken grad det vil være muligt for de udenlandske delegerede at 

nå fly eller anden transport hjem samme dag som kongressen slutter.  

Kongres-

ser

Delege-

rede

Delegeret-

dage

Kongres-

ser %

Delege-

rede %

Delegeret-

dage

Delegerede 

pr. kongres

Dage pr. 

kongres

50-999 deleger. 186 43.940 150.765 87% 43% 40% 236 3,4

Min. 1000 deleg. 27 58.700 230.300 13% 57% 60% 2174 3,9

Total 213 102.640 381.065 100% 100% 100% 482 3,7

Størrelse
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Tabel 4 Delegerede, kongres-dage, kongres døgn, døgnforbrug og samlet forbrug 

fordelt på danskere og udlændinge – 2017-mængder, 2015-pris-niveau 

 

Note: Der redegøres i bilag 8 for, hvorledes de 87,0% og 87,8% for udlændinge er 

fremkommet.  

Tabel 4 indikerer, at udenlandske kongresdeltagere spenderede 1,0 mia. kr. i 2017. 

Hertil kommer forbruget blandt danske deltagere i de internationale 

foreningskongresser afholdt i Danmark på knapt 0,1 mia. kr. Altså alt i alt et 

estimeret forbrug på 1,1 mia. kr. i 2017 ved et forudsat gennemsnitligt forbrug på 

3.100 kr. pr. døgn.  

København, 2016: ”I gennemsnit bruger en delegeret 3.100 kr. pr. døgn på 

overnatning, mad og drikke, transport, shopping og fornøjelser. 101.000 forventede 

kongresgæster vil give 400.000 overnatninger og en samlet omsætning på ca. 1,2 

mia. kr. - Det flotte kongresår [2016] kulminerer den 7. oktober, når 18.000 

delegerede valfarter til København for at deltage i en kongres om kræft… ”.4 

Det kan være væsentligt at forholde sig til, om en evt. flyrejse til/fra Danmark er 

indregnet eller ej i forbruget ifm. kongresser. I turistforbruget i Danmark indregnes de 

flyrejser, som er købt i Danmark eller på et dansk websted, som forbrug i Danmark. 

Udlændinges flyrejser til og fra København indgår således i vid udstrækning ikke i 

udlændinges turistforbrug i Danmark.   

Danske kongresdeltageres døgnforbrug er formentlig lidt lavere end det tilsvarende 

for udlændinge. Der foreligger i skrivende stund ikke nye døgnforbrugstal, så det 

ovenfor nævnte på 3.100 pr. kongresdøgn (for danskere og udlændinge under ét) 

lægges til grund for en estimering af det samlede forbrug for deltagerne i de 

internationale (”ICCA”) kongresser i Danmark i 2017. Døgnforbruget for en 

kongresdeltager er ca. 50% højere end for erhvervsturister generelt.  

 

                                                             
4 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8417512/kongresser-vil-vaelte-koebenhavn-i-

aar/?ctxref=ext. Se bilag 1. 

Udlændinge % Udlændinge Danskere I alt Stikprøve Stikprøve

Delegerede 87,0% 89.275 13.365 102.640 18.805 18%

Deltager-dage 87,8% 334.404 46.661 381.065 80.127 21%

Dage pr. kongres 3,75 3,49 3,71 (12 af 213 kongresser)

Nætter pr. kongres 3,50 2,49 3,36

Overnatninger 90,4% 312.085 33.296 345.382

Døgnforbrug, DKK, ca. 3140 2725 3100

Forbrug, mio. DKK 91,5% 980 91 1071

https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8417512/kongresser-vil-vaelte-koebenhavn-i-aar/?ctxref=ext
https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8417512/kongresser-vil-vaelte-koebenhavn-i-aar/?ctxref=ext
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3. Kongresturismens samfundsøkonomisk betydning 

I dette kapitel sættes kongresser ind i de lidt bredere sammenhænge, man kan se 

dem i indenfor dansk turisme. Status og udvikling i volumen, sæson, 

priser/døgnforbrug, samlet omsætning/forbrug samt pejlemærker belyses.   

 

3.1. De tre forretningsområder og pejlemærkerne 

Der skelnes mellem tre forretningsområder indenfor dansk turisme: 

• Storbyturisme: Ferieturisme i København, Aarhus, Odense og Aalborg 

• Kyst- og naturturisme: Ferieturisme uden for de fire storbyer 

• Erhvervs- og mødeturisme: Turisme i forbindelse med erhvervsrelaterede 

ophold, herunder møder og kongresser i hele landet.  

Der er opstillet en række pejlemærker elle målsætninger frem til 2025, som tager 

udgangspunkt i status i 2015/2016. 

Udgangspunktet for de tre hovedfelter indenfor dansk turisme pr. 2015 fremgår af 

Tabel 5. 

Tabel 5 Turisternes forbrug i Danmark 2015 opdelt på danskere og udlændinge og de 

tre hovedforretningsområder (i mia. kr. og procent) 

 
Kilde: Baseret på VisitDenmark og CRT iflg. Det Nationale Turismeforum, jan. 2018. Tal er i 

angivet i mia. kr. og procent. 

 

Det er altid rart at kunne sige, at det, man fokuserer på, er størst. Hvis man slår 

”Storbyturismen” og ”Erhvervs- og mødeturismen” sammen, står disse overvejende 

storbyrelaterede forretningsområder for halvdelen af de udenlandske turisters forbrug, 

mens ”Kyst- og naturturismen” står for den anden halvdel.  De udenlandske 

”Erhvervs- og mødeturister” forbrugte 5,5 mia. kr. i Danmark i 2015. Dette tal kan fx 

sættes i relation til alle turisters samlede forbrug i Danmark på 97,5 mia. kr. i 2015.  

 

Forretningsområde Danskere Udlændinge I alt Danskere Udlændinge I alt

Kyst og naturturisme 26 19,3 45,3 44% 50% 46%

Storbyturisme 10,8 14 24,8 18% 36% 25%

Erhvervs-og mødeturisme 21,9 5,5 27,4 37% 14% 28%

I alt 58,7 38,8 97,5 100% 100% 100%

Deraf Storbyturisme +             

Erhvervs- og mødeturisme i alt 32,7 19,5 52,2 56% 50% 54%
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Tabel 6 Forbrug i Danmark 2017 på internationale ICCA kongresser set i forhold til 

den samlede ”Erhvervs- og mødeturisme” (mia. kr. og procent) 

  

Kilde: Tal for den samlede Erhvervs- og mødeturisme som Tabel 5. Tal for forbruget på 

internationale kongresser i 2017 iflg. egen opgørelse, jf. næste kapitel. Note: Tal er angivet i 

mia. kr. og procent.  

Det fremgår af Tabel 6, at ca. 17% af udlændingenes forbrug indenfor Erhvervs- og 

mødeturisme ligger i forbindelse med de ca. 213 internationale ICCA kongresser, som 

blev afholdt i Danmark i 2017. I al fald er det det antal, som de forskellige regioner i 

Danmark har indrapporteret til ICCA – med mindst 50 delegerede og med en varighed 

på mindst 2 dage. Det er dog ikke givet, at ICCA så at sige godtager alle de 

kongresser, som de forskellige regioner i Danmark har meldt ind via MeetDenmark 

partnerne. Men et par hundrede kongresser vil der under alle omstændigheder være 

tale om, selv hvis ICCA sorterede nogle af de indrapporterede kongresser fra. Selv om 

de 213 internationale kongresser afholdt i 2017 i Danmark kun udgør en lille del af det 

samlede antal møder i Danmark pr. år, står disse altså for en stor del af de 

udenlandske erhvervs- og mødeturisters samlede årlige forbrug, nemlig som nævnt 

ca. 17%.  

 

Tabel 7 De 213 internationale ICCA-kongresser udgør kun en procent af alle de ca. 

28.000 konferencer/kongresser i Danmark af mere end en dags varighed  

 

Kilde: VisitDenmark (2012) samt egen opgørelse af antal internationale kongresser på 

baggrund af input fra partnerne i MeetDenmark.   

 

Forretningsområde Danskere Udlændinge I alt År

Erhvervs-og mødeturisme 21,9 5,5 27,4 2015

Internationale ICCA kongresser 0,2 0,95 1,1 2017

Internationale kongresser % 0,7% 17,2% 4,0% 2015..2017

Kun en 

dags 

varighe

d

Mindst 

to dages 

varighed

I alt

Kun en 

dags 

varighed

Mindst to 

dages 

varighed

I alt

Konferencer

/kongresser
20900 27900 48800 11% 15% 26%

Andre 

møder
85700 53400 139100 46% 28% 74%

I alt 106600 81300 187900 57% 43% 100%

Internationale

ICCA kongresser 213

Andel af alle konf. 0,8%
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Der, hvor kongresturismen bedst kan bidrage til opfyldelsen af pejlemærkerne for år 

2025, er, når der måles på omsætning (inkl. moms), herunder specifikt den del af 

omsætningen, som genereres via de udenlandske kongresdelegerede. 

Udgangspunktet i 2014 var et turistforbrug på 95 mia. kr. Og målet for 2025 var og er 

et samlet turistforbrug på 140 mia. kr.  

Nu er både 2015, 2016 og 2017 gået. Der foreligger således fra primo februar 2018 

endelige tal for registrerede overnatninger i 2017.  

 

Tabel 8 Pejlemærker for de 3 forretningsområder - overnatninger, 2015, 2016, 2017, 

2020, 2025 

 

Kilde: Side 33 af 116 i Statusanalyse .. fra Det Nationale Turismeforum (jan, 2018).   

Note: P=pejlemærker. R=realiseret. 2017R er eget estimat hvad angår totalens fordeling på 

de 3 forretningsområder som forklaret nedenfor.  

 

Kyst- og naturturismen steg med ca. 1,75% i 2017 målt på antal overnatninger. 

Storbyturismen steg med ca. 2,3% i 2017, mens Erhvervs- og mødeturismen steg 

med ca. 4,4% i 2017. Storby- og Erhvervsturisme er ved beregning af de nævnte 

stignings-procenter fra 2016 til 2017 beregnet som alle overnatninger på de egentlige 

hoteller bortset fra i Region Sjælland, hvor der ikke er nogen storbyer. De resterende 

hotelovernatninger (altså ekskl. Region Sjælland) er fordelt ud fra måneder. Alle 

overnatninger i månederne maj-august plus december er regnet som Storbyturisme 

(ferie), mens hotelovernatningerne i øvrige måneder er regnet som Erhvervs-og 

mødeturisme. Kyst- og naturturisme er resten, altså alle andre overnatningsformer 

end egentlige hoteller, dog plus overnatninger på hoteller i Region Sjælland, hvor der 

ikke er nogen storbyer. Ud fra denne grove opdeling af overnatninger i de 3 

forretningsområder (som stemmer antalsmæssigt for udgangsåret 2015) er det muligt 

at køre tre-delingen helt tilbage til 1992. Andelen af overnatningerne for 

Storbyturismen plus Erhvervs- og mødeturismen har været stigende gennem de sidste 

25 år siden 1992, dog med en stort set uændret andel siden 2013.  

 

De 3 forretningsområder 2015R 2016P 2016R 2017P 2017R 2018P 2019P 2020P 2025P

Kyst- og naturturisme 35,3 36,0 37,0 36,8 37,6 37,6 38,5 39,3 43,8

Storbyturisme 6,8 7,1 7,4 7,6 7,6 8,0 8,5 9,0 12,1

Erhvervs- og mødeturisme 7,1 7,4 7,1 7,7 7,4 8,0 8,3 8,6 10,4

I alt, registrerede overnat. 49,2 50,6 51,5 52,1 52,6 53,6 55,2 56,9 66,3
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Figur 5 Andelen af overnatninger 1992-2017 for Erhvervs- og mødeturisme samt 

Storbyturisme (resten op til 100% er Kyst- og naturturisme) 

  
Kilde: Eget estimat baseret på data fra Danmarks Statistik.  

 

Der er et stort sammenfald, både destinationsmæssigt og mht. overnatningsform 

mellem de to forretningsområder ”Storbyturisme” (ferie) og ”Erhvervs- og 

mødeturisme”, idet begge i høj grad bygger på overnatningsformen egentlige hoteller 

og begge har et geografisk tyngdepunkt i de største byer. I udlandet er 

konstruktionen Conventions and visitor bureau således ofte forekommende, altså hvor 

man under samme tag tager sig af både den erhvervsrettede og konsumentrettede 

turistfremme. Internationale kongresser er dog et særligt felt, som kræver et særligt 

fokus for at fastholde og videreudvikle de samfundsmæssige gevinster, der ligger heri, 

herunder ikke mindst eksportindtægter.     

 

3.2. Volumen indenfor hoteller og feriehuse – og møder 

Der kan laves mange sammenligninger – bl.a. mellem hoteller/feriecentre og 

feriehuse. Normalt hæfter man sig ved overnatninger. Så lad os starte med det.  

Ser man på hoteller og feriecentre under ét, var der i 2017 indberettet en anelse flere 

overnatninger indenfor hoteller og feriecentre under ét end for feriehuse.  
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Figur 6 Indberettede (registrerede overnatninger i hoteller+feriecentre, feriehuse og 

øvrige (2017) 

 

 Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik.  

Man er måske ikke vant til at se statistikker for udlejede værelsesnætter og udlejede 

værelsesuger. Men hvis man omregner begge dele til hhv. uger og nætter viser det 

sig, at der faktisk udlejes dobbelt så mange enheder alene indenfor de egentlig 

hoteller, end der udlejes feriehus-uger og nætter pr. år, jf. Figur 7. Det er altså en 

sammenligning, som så at sige falder ud til hotellernes fordel, når man ser på 

mængderne. Hertil kommer, at prisen pr. værelsesnat er højere for hoteller end for 

feriehuse.   
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Figur 7 Udlejede nætter og uger for hoteller, feriecentre og feriehuse (2017) 

 

Kilde: Egen analyse baseret på data fra Danmarks Statistik.  

Det fremgår af Figur 7, at der sådan set ikke nogen grund til, at de egentlige hoteller 

selv i mængder skal føle sig som en lillebror i forhold til feriehuse. Det fremgår 

således af de to søjler længst mod venstre i Figur 7, at der udlejes mere end dobbelt 

så mange hotelværelsesnætter end feriehusnætter.5 Kongresgæsterne bor typisk på 

hotelværelset alene, med mindre de har en ledsager med, der ikke nødvendigvis også 

deltager i kongressen. En overnattende kongres-gæst er således i vid udstrækning lig 

med ét belagt hotelværelse. 

 

                                                             
5 Det kan udledes af Figur 7, at det nævnte overnatningstal forudsætter 4,10 personer pr. 

udlejet feriehusuge eller feriehusnat (2017), som indberettet til Danmarks Statistik af 

feriehusudlejningsbureauerne. Et af landets største feriehusudlejningsbureauer, Sol & Strand, 

udlejede i 2017 3,53 linnedpakker pr. lejemål blandt dem, der faktisk lejede linned, hvilket er 

14% mindre end de 4,10, som baserer sig på alle større bureauers indberetninger til 

Danmarks Statistik. Der er altså en vis risiko for, at det reelle overnatningstal for gæster i lejet 

feriehus gennem bureau er 14% mindre end det i Figur 7 nævnte. Supplerende tal fra Sol & 

Strand indikerer, at den mulige ”manko” kan være på 16% som gennemsnit for perioden 

2013-2017 under ét, baseret på ”tælle-lagner-metoden”. Endvidere er den gennemsnitlige 

husstandsstørrelse i både Danmark og Tyskland på ca. 2,8 personer, ekskl. enlige, ligesom den 

økonomiske rejsegruppe i lejet feriehus ligger på 2,7 eller 2,8 iflg. Turistundersøgelserne fra 

VisitDenmark. Så selv om nogen tager ekstra personer med i det lejede feriehus, som ikke 

tilhører husstanden, så er der et stykke op til 3,53 (rejse-gruppe-gennemsnit blandt dem, som 

lejer lagner), og længere endnu op til de 4,10 (rejse-gruppe-gennemsnit som indberettet til 

Danmarks Statistik). Ved lejlighed må branchen se nærmere på spørgsmålet om 

rejsegruppestørrelsen i feriehuse, da denne danner grundlag for de registrerede overnatninger. 
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Figur 8 Registrerede overnatninger på hhv. hoteller og feriecentre, udlændinge og 

danskere (2017) 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik.  

Alt i alt var der 15,6 mio. overnatninger på de egentlige hoteller i 2017, deraf 6,9 mio. 

udlændinge. Der var ca. 312.000 overnatninger blandt udenlandske kongres-

delegerede. Dette er altså 4,5% af alle udenlandske hotelovernatninger.  

 

Tabel 9 Konferencer og kongresser med overnatning som en del af 

mødemarkedet i Danmark 

 Kun en dags varighed Mindst to dages 

varighed 

I alt 

Konferencer/kongresser 20900 (11%) 27900 (15%) 48800 (26%) 

Andre møder 85700 (46%) 53400 (28%) 139100 (74%) 

I alt 106600 (57%) 81300 (43%) 187900 (100%) 

Kilde: VisitDenmark (2012). The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark.  

 

3.3. Sæsonforløb for kongresturismen m.fl. 

Ser man på september måned 2017, var der 23% af 312.000 = 71.600 kongres-

overnatninger i den måned, mens der i samme måned var i alt ca. 574.000 

registrerede hotelovernatninger. Dvs. at deltagerne i de internationale kongresser i 

Danmark tegnede sig for hele 12,5% af de registrerede udenlandske 

hotelovernatninger, jf. Figur 9 og Figur 10.  



24 
 

Figur 9 De kongres-delegeredes fordeling og de udenlandske hotelovernatninger i 

Danmark fordelt på måneder (2017) 

 

Kilde: Baseret på egen analyse af internationale kongresser i Danmark 2017 samt data fra 

Danmarks Statistik.  

De internationale foreningskongresser i Danmark har et sæsonforløb, der supplerer 

ferieturismen, idet førstnævnte (som tidligere nævnt) topper i september, juni og 

maj, mens ferieturismen topper i juli, også når det gælder person-overnatninger på 

de egentlige hoteller, jf. Figur 9.  
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Figur 10 De udenlandske kongres-delegeredes overnatninger på egentlige hoteller i 

Danmark pr. måned i procent af samtlige udenlandske overnatninger på hotel i 

Danmark pr. måned (2017) 

 

Kilde: Egen analyse baseret på datakilder nævnt under Figur 9. 

Ca. 44% af hotellernes gæster er udlændinge, jf. Figur 8. Det vil sige, at ca. 4,5 mio. 

hotelværelsesnætter lejes ud til udlændinge. De 312.000 udenlandske kongres-nætter 

er generelt på eneværelser på hotel. Da der blev udlejet 10,1 mio. værelsesnætter på 

egentlige hoteller i 2017, svarer det nævnte antal udenlandske kongresnætter til hele 

7% af de 10,1 mio. værelsesnætter i 2017. Se man på de enkelte måneder, tegner de 

udenlandske delegerede på kongresser i Danmark sig for op til 18% i september 

måned, 16% i juni måned og 15% i maj måned, jf. Figur 11.  
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Figur 11 De udenlandske kongres-delegeredes værelsesnætter på egentlige hoteller i 

Danmark pr. måned i procent af samtlige udenlandske værelsesnætter på hotel i 

Danmark pr. måned (2017) 

  

Kilde: Egne analyser samt værelsesnætter pr. måned fra Danmarks Statistik.  

Kongresser medvirker således til det sæsonforløb målt i penge, som man kan iagttage 

for det samlede salg pr. måned for overnatningssektoren (hoteller, feriecentre, 

camping) ekskl. feriehuse, som man kan iagttage, jf. Figur 12. Det er en væsentlig 

rolle for kongres-turismen at fylde hotellerne udenfor Storby-ferie-turisternes 

højsæson.  
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Figur 12 Salg ekskl. moms fra overnatningssektoren ekskl. feriehuse pr. måned, mio. 

kr. (2017) 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik, FIKS33. Branche 55000 Hoteller mv. 

Note: Salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. – Sum for 

2017: 16,5 mia. kr.  

Man skulle ikke tro, at det forholder sig sådan, men selv inkl. camping giver 

september mere i kassen hos Danmarks hoteller (og kongrescentre) end selv juli 

måned, og dette medvirker afholdelsen af de internationale kongresser i Danmark 

således til. Summen for 2017 i Figur 12 er 16,5 mia. kr. ekskl. moms. Når man 

spørger turister/rejsende om deres forbrug, er det derimod inkl. moms.  

 

3.4. Priser og døgnforbrug 

Med 3.100 kr. pr. døgn ligger udenlandske (og danske) kongres-delegerede på hotel 

ca. 50% over døgnforbruget blandt forretningsrejsende på hotel generelt.  
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Figur 13 Forbrug pr. døgn pr. overnatningsform samt for kongresgæster (på hotel) 

blandt udlændinge (2014)  

 

Kilde: VisitDenmark (2017). Døgnforbrug for 2014.  

Note: Kongres-døgn-forbruget tager udgangspunkt i VisitDenmark (2012) side VII, for 2010, 

fremskrevet til ca. 3.100 kr. som gennemsnit for danskere og udlændinge.  

 

Strengt taget er det ikke 100% af overnatningerne blandt kongres-delegerede, som 

finder sted på hotel. Men andelen er meget høj, især blandt de udenlandske gæster. 

Der er således en høj andel af udlændinge blandt Airbnb-gæster. Airbnb står for 15-

20% af overnatningerne i København, og det kan ikke afvises, at en del af dem er 

kongres-gæster. Airbnb opstod netop i forbindelse med store events, hvor hoteller og 

andre gængse overnatningsformer var fuldt bookede. Ligeledes kan det ikke afvises, 

at en lille andel af kongres-gæsterne forsøger sig med overnatning på vandrerhjem. 

Andelen af udlændinge på vandrerhjem i Danmark var på 54% i 2017, dog var den på 

79% i landsdelen København by (4 kommuner). Totalt set var der dog ”blot” 2 mio. 

overnatninger på vandrerhjem i Danmark i 2017 mod 15,1 mio. på de egentlige 

hoteller.  

Prisen for en overnatning for én person (en forretningsrejsende) den 28-2-2018, tæt 

på Bella Center i København, under en event set 11 dage før begivenheden, var på 

925 kr. som gennemsnit for de 15 mest populære hoteller blandt forretningsrejsende. 

Den midterste pris ud af de 15 var 975 kr. på Booking.com. I Berlin under ITB 2018 

var gennemsnitsprisen for de 20 midterste ud af de 40 mest populære hoteller for 

forretningsrejsende på 1.234 kr., set 18 dage før, på Booking.com. For den midterste 
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af de 40 var prisen 1.205 kr., typisk med morgenmad.  På Airbnb.com var prisen for 

en nat 28-2-2018, set 11 dage før, på 800 kr. plus 15% bookinggebyr, i alt 920 kr. 

plus evt. rengøringsgebyr, baseret på 277 lejeboliger i nærheden af Bella Center. 

Prisen virker altså til at være ca. den samme på Booking.com som på Airbnb. På 

sidstnævnte er de laveste priser dog betydeligt lavere end på førstnævnte, med priser 

på hhv. 179 kr., 246 kr. og 254 kr. eksl. bookinggebyr og evt. rengøring 

(173+30=203; 239+42=281 kr.; 125+119+42=286 kr. inkl. rengøringsgebyr.) Der 

er langt fra tale om omgående bekræftelse for alle Airbnb boligopslag. Man kan 

således risikere at måtte vente op til 24 timer på at få at vide, at værelset evt. ikke er 

ledigt, hvorefter man kan gøre næste forsøg etc. Dette er ikke en tilgang, som ret 

mange forretningsrejsende eller kongres-delegerede har tålmodighed til. Det er dog 

muligt at afgrænse en søgning på Airbnb til boligopslag med omgående bekræftelse.6  

Et enkeltværelse med eget bad og toilet, linnedpakke og morgenmad for ikke-

medlemmer koster 511 kr. på Danhostel Amager Copenhagen på vandrerhjemmets 

egen hjemmeside. Cabinn Metro ** lige ved Bella Center fås for 499 kr. + 75 kr. for 

morgenmad = 574 kr. den 28-2-2018 med gratis afbestilling 48 timer før – og med 

øjeblikkelig bekræftelse som altid på Booking.com, set 11 dage før.  

   

Figur 14 Gennemsnitligt salg (~pris) pr. værelsesnat for hoteller og feriecentre 

ekskl. moms pr. år 2009-2017, løbende priser, og prisudviklingen pr. 

udlejningsenhed pr. år, 2009-2017 

  

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmark Statistik.  

Der er en vis andel med i salget blandt hoteller (inkl. feriecentre) udover lige 

overnatning inkl. evt. morgenmad. Til gengæld er tal i Figur 14 ekskl. moms. Priserne 

(omsætning pr. værelsesnat) i den venstre side af Figur 14 minder således om priser 

pr. værelse (eller ferielejlighed) pr. nat. Priserne var trykkede i 2010 i forhold til 

2009, og der blev ikke plads til prisstigninger i 2011 og 2015. Vi har jo en rapport om 

                                                             
6 Det er i øvrigt i strid med den danske markedsføringslov, når Airbnb i skrivende stund fortsat 

viser deres priser uden det obligatoriske servicegebyr. Man kan undre sig over, at de øvrige 

udbydere på det danske overnatningsmarked bliver ved med at finde sig i denne klare 

omgåelse af en dansk lov.  
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mødeturismen inkl. kongresser med tal fra 2010. Fra 2010 til 2017 steg 

værelsesprisen med i alt 12% på de 7 år. Nettoprisindexet steg med i alt 9% i samme 

periode. Når Figur 14 tager udgangspunkt i 2009 er det fordi salgs-data kun dækker 

perioden fra 2009 og frem. Men siden har priser, mængder og omsætning for 

kongres-turismen og den øvrige møde-turisme udviklet sig. Der kan altså have været 

tale om en prisstigning på i alt mellem 9 og 12 procent i den periode på kongres-

området, mens der desuden har været tale om en mængdemæssig stigning, altså i 

antallet af delegerede.  

 

3.5 Samlet omsætning/forbrug 

 

MeetDenmark har særlig fokus på tiltrækning af internationale forenings-kongresser. 

Disse er bl.a. karakteriseret ved, at de har mindst 50 deltagere, strækker sig over 

mindst 2 dage, har en høj andel af udenlandske delegerede, og de cirkulerer mellem 

forskellige lande. Det er klart, at også begivenheder, som finder sted hvert år i 

Danmark, er interessante set ud fra en turismemæssig synsvinkel, især hvis de har en 

høj andel af udenlandske delegerede/deltagere. En (ganske vist) mindre del af de 

delegerede ved disse kongresser vil være bosiddende i Danmark. Fordelingen af 

deltager-dage og –døgn mellem danskere og udlændinge er væsentlig, idet det alene 

er de udenlandske deltageres forbrug, som genererer det, som svarer til 

eksportindtægter. Endvidere forudsættes de indenlandske delegerede at overnatte én 

nat færre end der er kongresdage, idet de generelt drager hjem så snart kongressen 

er slut. Der findes tre kategorier af delegerede (foruden dem, der alene tager sig af 

det rent praktiske): Lokale delegerede fra kongres-stedets egen kommune; 

delegerede fra andre danske kommuner; og udenlandske delegerede. Man kan vælge 

at se bort fra sondringen mellem de lokale og andre danske delegerede. Når 

kongressen strækker sig over mindst to dage, vil der være mindst en overnatning 

involveret, og man kan gøre sig den forudsætning, at antallet af person-overnatninger 

er lig med antal person-kongres-dage, altså at ingen af kongresdeltagerne kører 

hjem, når kongressen er forbi, men at de bliver natten over ved kongressens 

afslutning eller at de alternativt kommer aftenen før kongressen starter. Den 

forenklede forudsætning er nok rimelig holdbar hvad angår udenlandske deltagere på 

internationale forenings-kongresser i Danmark. Langt hovedparten af de delegerede 

er udlændinge. 

• Der afholdes årligt op imod 200.000 (2010/2011: 187.900) møder, mens der 

årligt afholdes i størrelsesordenen 200 internationale kongresser (2017: 213).  

• Beløbsmæssigt vægter de internationale kongresser dog meget: Ca. 1 mia. kr. 

(2017: 1,1 mia. kr.) ud af det totale mødemarked på 20-25 mia. kr. 

(2010/2011: 20,8 mia.), dvs. 4-5%.  
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• Ud af alle konferencer/kongresser, der genererede et samlet forbrug på 9,8 

mia. kr. (2010/2011 – måske 12 mia. kr. i 2017) stod de internationale 

(”ICCA”) kongresser for 9-10%.  

• Ud af det samlede forbrug blandt udenlandske overnattende og en-dags 

delegerede på ca. 2,5 mia. kr. (2,1 mia. kr. i 2010/2011, højere i 2017, måske 

2,5 mia. kr.) stod 213 ”ICCA kongresser” i Danmark i 2017 for ca. 38% (ca. 

86% af de 1,1 mia. kr. i 2017 = 946 mio. kr. genereres af udenlandske 

delegerede).7  

Det er således ikke noget tilfældigt segment, som MeetDenmark har valgt at fokusere 

på, hvilket også er fremhævet i sammenfatningen. Men også de 1-2 foregående 

punkter er værd at holde sig for øje. Placeringen af de internationale kongresser er 

påvirkelig, det vil sige at Danmark må gøre en særlig indsats for at vinde disse 

kongresser for sig i direkte konkurrence med byer i andre lande.  

 

 

 

Figur 15 Salg pr. år 2009-2017 fra de to konference- og kongres-relaterede 

detailbrancher 551020 Konferencecentre og kursusejendomme + 823000 

Organisering af kongresser, messer og udstillinger  

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik (FIKS44).  

                                                             
7 I VisitDenmark (2012) ”..Meeting Activity” Tabel 7.8 side 27 nederst har man en opdeling i 

overnattende og endags-delegerede ved konferencer/kongresser, med større forbrug blandt 

endags end overnattende. At der skulle være tale om særlig mange endags-delegerede kan 

man godt undre sig lidt over, men fokuserer man alene på forbruget blandt udenlandske 

overnattende konference-/kongres-deltagere (873 mill. kr. i 2010/2011; måske 1,1 mia. kr. i 

2017), står de udenlandske delegerede fra ICCA-kongresserne for langt hovedparten.  
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Figur 16 Index for udviklingen i salget pr. år 2009-2017 for de to konference- og 

kongres-relaterede detailbrancher ”551020 Konferencecentre og kursusejendomme” 

+ ”823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger” i hhv. løbende og 

faste priser  

 

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.  

 

Tilbage i 2010/2011 blev mødemarkedet opgjort til et samlet forbrug på 20,8 mia. kr. 

inkl. moms, hvoraf kongresser/konferencer udgjorde 9,8 mia. kr. Heraf (altså af de 

9,8 mia. for kongresser/ konferencer) tegnede danskere sig for 7,7 mia. kr. og 

udlændinge sig for 2,1 mia. kr.8 Der er ikke nogen angivelse af, hvordan fordelingen 

er på kongresser/konferencer med under 50 og med mindst 50 deltagere. Men det 

gennemsnitlige antal delegerede i 2012-udgivelsen er 53.9 

Det fremgik af Figur 3, at september er en af de tre travleste måneder, når det 

gælder internationale kongresser. Dette afspejler sig faktisk i overnatningsstatistikken 

for hoteller opdelt på segmenter, idet segmentet ”forretningsrejsende i grupper” 

indeholder mindst en del af de delegerede. Der kan også være større møder så som 

Folkemødet på Bornholm, hvor deltagerne er individuelt forretningsrejsende (til en 

stor event) frem for en gruppe. Der kan være internationale kongresser, som har 

aftalt en særlig pris med kongres-arrangøren, og hotellet ved således i disse tilfælde, 

                                                             
8 Dette beløb fordeler sig på overnattende og ikke-overnattende udenlandske delegerede, med 

en overraskende stor andel til sidstnævnte. Overnattende udenlandske delegerede blev opgjort 

til 873 mio. kr. tilbage i 2010/2011. Vi må nok undlade at hæfte os ved opdelingen af de 

udenlandske i overnattende og endags.  
9 The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark. VisitDenmark (2012).  
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at der er tale om ”forretningsrejsende i gruppe”, selv om disse ikke kommer fra 

samme firma.  

Nuvel, i 2017 (og i 2016) blev der registreret lige knapt 2 millioner person-

overnatninger indenfor segmentet ”forretning – gruppe” på egentlige hoteller.10 

Segmentet udgjorde således 2,0/15,55 mio. = 13% af alle registrerede overnatninger 

på hoteller i Danmark i 2017. Der var 381.065 ”ICCA kongres-person-dage” i 2017, 

forudsat at alle delegerede var til stede alle dage ved disse kongresser, som hver 

havde mindst 50 delegerede og som hver varede mindst 2 dage. Vi ved så ikke, om 

antal dage = antal nætter. Men hvis man forudsætter det, svarer det til, at deltagerne 

i internationale kongresser i Danmark tegnede sig for 381.065/1.975.262 = 19% af 

overnatningerne indenfor segmentet ”forretning – gruppe” på de egentlige hoteller.  

Udlændinge står for ca. 87% af de delegerede, ca. 90% af delegerede-dage og ca. 

92,5% af delegerede-nætter på de internationale kongresser i Danmark samt 93,3% 

af forbruget. Totalt set spenderede udenlandske delegerede ved (213) internationale 

kongresser i Danmark i 2017 1,0 mia. kr. inkl. moms. Hertil kommer danske 

delegeredes forbrug på knapt 0,1 mia. kr., vel at mærke ved de nævnte internationale 

kongresser.  

Vi ved ikke, hvor stor en del af de knapt 2 mio. overnatninger fra segmentet 

”forretning – gruppe”, som er udlændinge, men totalt set står udlændinge for 44% af 

overnatningerne på de egentlige hoteller i Danmark, altså 6.878.590 i 2017.  

 

Tabel 10 Kongresser og messer – med høj eller lav andel af udlændinge 

 

Andel udlændinge 

Kongresser – uden 

udstilling 

Kongresser med 

udstilling 

Messer – uden kongres 

eller konferencer 

Høj    

Middel    

Lav    

Kilde: Egen skitse.  

 

Man kan godt rent strategisk gå målrettet efter internationale kongresser, men i en 

del tilfælde vil der være en form for udstilling tilknyttet, som indikeret i Tabel 10.   

 

Omsætningsudviklingen indenfor organisering og afvikling af kongresser fremgår af 

Figur 15 og Figur 16, og omsætningstigningen var på 33% fra 2010 til 2017.   

 

                                                             
10 Hertil kommer lige knapt 100.000 overnatninger fra samme segment på feriecentre, idet der 

i enkelte landsdele foregår overnatning på feriecentre indenfor ”forretning – gruppe”. 
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Tabel 11 Salg indenfor udvalgte detaljerede overnatnings- og konference/kongres-

brancher  

 

Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik, FIKS44. Der er yderligere nogle underbrancher 

indenfor ”55….”.  

Note: Beløbene er ekskl. moms bortset fra sidste linje, der stammer fra Tabel 4.  

  

Man kan fundere over, om det er muligt at få redet ”messer og udstillinger” ud af det 

samlede mødemarked eller nærmere betegnet at få fordelt spenderingen på hhv. 

kongresser/konferencer og messer/udstillinger. MeetDenmark beskæftiger sig nemlig 

ikke med messer/udstillinger men alene med internationale kongresser, i al fald i det 

fælles regi. Hvem er de væsentligste aktører indenfor feltet messer/udstillinger? To 

eksempler er Bella Center og Messe Center Herning. Omsætningen (ekskl. moms) for 

Bella Center A/S var 623 mio. kr. i 2015.11  Omsætningen for MCH Messecenter 

Herning A/S var ca. 284 mio. kr. i 2015 og 305 mio. kr. i 2016 (ekskl. moms).12 Altså 

en lille mia. kr. for de to messecentre i alt. Begge beskæftiger sig dog både med 

messer og kongresser. Bella Center står for en stor del af de største internationale 

kongresser i København. Men det samme gælder for messer.  

Så vi tyr til næste mulighed for at få rede på, hvor meget hhv. 

konferencer/kongresser og messer/ udstillinger fylder i det samlede mødemarked. 

Den senest tilgængelige undersøgelse indenfor nævnte tema er fra VisitDenmark 

(2012). Det fremgår af Tabel 12, at besøgende og udstillere i alt brugte 1,22 mia. kr. 

(inkl. moms) tilbage i 2010 på udstillinger og messer i Danmark. Deraf tegnede 

udlændinge sig for 262 mio. kr.   

                                                             
11 https://www.proff.dk/firma/bella-center-as/k%C3%B8benhavn-s/kursus-og-

konferencearrang%C3%B8rer/13486149-1/.  
12 https://www.proff.dk/firma/mch-messecenter-herning-as/herning/kursus-og-

konferencearrang%C3%B8rer/13358418-1/.  

Udvalgte brancher 2016 2017 2016-17 %

551010 Hoteller 12293 12563 2,2%

551020 Konferencecentre og kursusejendomme 2009 1940 -3,4%

553000 Campingpladser 1007 983 -2,3%

823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 2402 2096 -12,8%

I alt, mio. DKK ekskl. moms 17711 17581 -0,7%

Deraf 551020+823000 Konferencer, kongresser, messer, mio. kr. 4411 4035 -8,5%

Deraf 551020+823000 Konferencer, kongresser, messer % 25% 23%

Internationale kongresser, inkl. moms, mio. DKK 1071

https://www.proff.dk/firma/bella-center-as/k%C3%B8benhavn-s/kursus-og-konferencearrang%C3%B8rer/13486149-1/
https://www.proff.dk/firma/bella-center-as/k%C3%B8benhavn-s/kursus-og-konferencearrang%C3%B8rer/13486149-1/
https://www.proff.dk/firma/mch-messecenter-herning-as/herning/kursus-og-konferencearrang%C3%B8rer/13358418-1/
https://www.proff.dk/firma/mch-messecenter-herning-as/herning/kursus-og-konferencearrang%C3%B8rer/13358418-1/


35 
 

Tabel 12 Forbrug inkl. moms i Danmark på forskellige mødetyper (2010)   

  
Konferencer/ 

kongresser 
Udstillinger 

/ messer 
Kurser og 

øvrige 
Møder i alt 

Internationale 2060 262 1165 3487 mio. kr. 

Danske gæster 7730 958 8592 17280 mio. kr. 

I alt 9790 1220 9757 20767 mio. kr. 

Kilde: VisitDenmark (2012). ”The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark” side 

27.  

Tallene for 2017 vil ligge noget over tallene for 2010, dels pga. en generel 

prisstigning, og dels pga. en reel aktivitetsstigning, som indikeret i Figur 15 og Figur 

16. 2017-tallene skønnes at ville ligge 33% over 2010-tallene af de to førnævnte 

grunde, baseret på udviklingen i ”551020 Konferencecentre og kursusejendomme” + 

”823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger” i løbende priser.  

Tabel 13 Fremskrevet forbrug inkl. moms i Danmark på forskellige mødetyper (2017)   

  
Konferencer/ 

kongresser 
Udstillinger 

/ messer 
Kurser og 

øvrige 
Møder 

i alt 

Internationale 2740 348 1549 4637 

Danske gæster 10281 1274 11427 22982 

I alt 13021 1622 12976 27619 

Kilde: Baseret på tal fra Tabel 13 – ganget med 1,33 – idet virksomhedernes salg fra indenfor 

to nævnte del-brancher i 2017 lå 33% over niveauet i 2010, jf. Figur 15.  

 

I 2015 var det samlede turisme-forbrug på 97,5 mia. kr. Deraf blev de 38,9 mia. kr. 

eller 40% spenderet af udenlandske turister. Af de 38,9 mia. kr. blev ca. 1 mia kr. 

(980 mill. kr., ganske vist i 2017) brugt af udenlandske kongres-delegerede. Det vil 

sige, at de (213) internationale kongresser stod for hele 2,5% af alle 

eksportindtægter fra al turisme i Danmark, hvilket vel nok er et af de mest 

imponerende resultater af kongresturismen i Danmark. I runde tal kan man sige, at 

blot 100 internationale kongresser i Danmark med gennemsnitligt godt 400 (419) 

udenlandske delegerede genererer, hvad der svarer til ca. 1,2 % af de samlede 

eksport-indtægter (på 38,8 mia. kr.) fra al turisme i hele Danmark, jf. Tabel 14.13 

 

                                                             
13 Samlet eksport 980 mio. kr. /213 kongresser = 4,6 mio. kr. * 100= 460 mio. kr. = 1,1% af 

38,8 mia. kr. 
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Tabel 14 Regneeksempel: Hvad bidrager 100 kongresser med ift. det samlede 

forbrug blandt udenlandske turister i Danmark (2017)   

 

 

Hvis man kunne øge kongresturismen med fx 10%, ville man altså øge de samlede 

eksportindtægter fra turismen i Danmark med en kvart procent. Mens 40% af det 

samlede turistforbrug genereres af udlændinge, er andelen mere end dobbelt så høj 

blandt kongresgæster, tæt på 90%.  

Pga. det høje døgnforbrug blandt kongres-delegerede genererer én kongres-delegeret 

et flere gange større forbrug end for øvrige turister under ét. Hertil kommer den 

meget høje eksportandel blandt kongres-delegerede. Hver million i forbrug blandt 

kongres-delegerede genererer beskæftigelse og værditilvækst på linje med erhvervs-

turister på hotel generelt.   

 

3.6. Det offentlige Danmarks engagement i turismefremme, 

herunder i kongresturismen 

Det fremgår af den seneste foreliggende rapport om turismens økonomiske betydning 

i Danmark (VisitDenmark, 2017, kap. 5 side 38-41), at der i alt blev anvendt 675 mio. 

kr. på offentlig turismefremme i 2015. Dette inkluderer ikke investeringer i 

infrastruktur. Offentlig turismefremme i Danmark har som hovedsigte at fremme 

eksporten. Denne udgjorde i alt 38,8 mia. kr. Altså bidrager det offentlige Danmark 

(staten, regionerne, kommunerne under ét) med hvad der svarer til 1,7% af de 

samlede eksportindtægter.  

Ser man på kongresturismen, blev der anvendt 4,05 mio. kr. i 2017 specifikt på at 

fremme dette felt i regi af MeetDenmark. Hvis dette beløb har været nogenlunde 

konstant over en årrække, så kan man se det nævnte niveau i forhold til de 

eksportindtægter, som kongresturismen genererer, nemlig ca. 980 mio. kr. (2017). 

Dvs. at det offentlige Danmark skyder hvad der svarer til 0,4% af eksportindtægterne 

fra kongresturismen i at fremme dette felt. Det er klart, at det vil være muligt at 

drage yderligere eller andre sammenligninger.  

Så på den ene side kan man sige, at de 0,4% er en mindre andel end de 1,7%, 

hvilket er positivt, da der er tale om en omkostningsandel i forhold til 

Tekst Udlændinge Danskere I alt

Delegerede, 2017, 213 kon. 89.275 13.365 102.640

Delegerede pr. kongres 419 63 482

Forbrug mio. kr. pr. kongres 4,6 0,4 5,0

Mio. kr. pr. 100 kongresser 460 43 503

Samlet turisme-eksport 38,8 mia. kr. 

100 kongresser giver 1,2% af turisme-eksporten
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eksportindtægterne. På den anden side kan man sige, at kongresturismen nyder godt 

af de 1,7%, som det offentlige bruger på turisme-eksport-fremme samlet set, og at 

der så ud over det bruges 0,4% specifikt på at fremme kongres-turismen, jf. Tabel 

15.  

 Tabel 15 Det offentlige Danmarks generelle turismefremmeindsats og den specifikke 

indsats for at fremme kongresturismen    

 

Kilde: Baseret på VisitDenmark (2017) vedr. ”generelt” og egne beregninger vedr. 

kongresser.  

I mindst nogen grad nyder kongresturismen godt af den generelle eller øvrige 

offentlige turismefremmeindsats, som nævnt. Det offentlige anvender således i regi af 

MeetDenmark hvad der svarer til 0,4% af eksportindtægterne indenfor 

kongresturismen. Hertil kommer, at kongresturismen nyder godt af mindst en del af 

de 1,7%, som det offentlige Danmark skyder i turismefremme generelt set i relation 

til de samlede turismeeksportindtægter, altså de udenlandske turisters forbrug i 

Danmark.  

Det giver god mening at betragte internationale kongresser og konferencer som et 

særligt indsatsområde, jf. sidste afsnit nedenfor. Det samme vil dog kunne siges om 

fx internationale sportsarrangementer, men sidstnævnte ligger udenfor emnet her.  

De resultatmål, som man opstiller for kongresturismen, så som hvor mange 

kongresser, man sigter imod at vinde i forhold til hvor mange kongresser, man byder 

på, er vigtige supplerende indikatorer for, om der kommer noget ud af indsatsen. Og 

det gør der. Det afrapporteres separat, og det vil vi ikke går nærmere ind på her. Se 

dog bilag 4.   

Kongresturismen og konferenceturismen er med deres høje eksportandel - altså den 

høje andel af udlændinge blandt de delegerede - et marked, hvor der er særlig kamp 

om kunderne. Man kan sige, at der derfor kræves den ekstra (specifikke) indsats for 

at fremme kongres-turismen ud over den generelle indsats for at fremme turisme-

eksporten.          

 

 

  

Tekst

Offentlig 

turismefremme 

generelt (2015)

Kongres-

turismen 

specifikt (2017)

Offentlig turismefremme, mio. kr. 675 4,05

Eksportindtægter, mio. kr. p.a. 38800 980

Offentlig turismefremme-indsats ift. eksporten 1,7% 0,4%
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4. Hvad siger litteraturen og danske destinationer om 
kongresser – herunder den vidensmæssige betydning? 

4.1 Positive aspekter og udfordringer omkring kongresser iflg. 

litteraturen 

I en bog om kongresser, der er udkommet i sin 3. udgave (Rogers, 2013, pp. 28-29) 

fremhæves følgende fordele (benefits) ved konferencer (kongresser) og 

erhvervsturisme generelt:  

 højere døgnforbrug end ferieturisterne (i England 72% højere – men også 

højere i Danmark) – og derfor højere rentabilitet;  

 helårs-aktivitet, særligt forår og efterår (i England – men også i Danmark)   

 kongres-gæster, som har haft en god oplevelse, vil måske komme tilbage – på 

en ferie, med familien 

Gevinsterne (benefits) for en destination (fx en større by) ved kongresser og andre 

begivenheder er hovedsageligt økonomiske, herunder beskæftigelsesmæssige.  

“Events and conventions can also result in  

 associated social and cultural benefits to a destination,  

 enhance exchange of ideas,  

 foster business contacts,  

 provide forums for continuing education and training,  

 facilitate technology transfer etc.” 

Desuden: ”… Some events/conventions may help to position and expose a destination 

as a high profile international city and consequently lead to flow-on investment, 

regional headquartering by major corporations, increased tourism receipts and the 

like.”14 – ergo kan en kongres give et imagemæssigt plus til byen.  

Hvad siger de publicerede videnskabelige artikler om emnet ”mødeplanlæggernes 

kriterier for valg af sted til internationale kongresser”? 

Elston & Draper (2012) gennemgår tidligere undersøgelser tilbage til 1990 om 

mødeplanlæggeres kriterier for valg af sted til afholdelse af kongresser mv. 

Omkostningerne for hotelværelser, mødelokaler, mad og drikkevarer samt andre 

omkostninger er generelt vigtige kriterier.  

Getz (2002) fandt i en undersøgelse blandt canadiske turist- og kongresbureauer frem 

til, at de faktorer, der er vigtige for at vinde bud på begivenheder og herunder 

kongresser var, at der er stærke partnere, fremragende 

præsentationer/præsentationsmateriale, og at hvert bud behandles som en unik 

                                                             
14 Dwyer et al. (2000). Citat er fra ”Introduction.”  
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proces. Der efterspørges også større og bedre møde- og kongresfaciliteter og flere 

ressourcer til markedsføring og til at udarbejde bud.  

Getz (2005) og Getz (2008) har en klassificering af begivenheder (events) som er 

gengivet i bilag 2. I en opfølgende undersøgelse opdeler Getz & Page (2015)15 

begivenheder i fire hovedområder: 1) erhvervsturisme inkl. konferencer/kongresser, 

2) festivaler og kultur, 3) underholdning inkl. koncerter samt 4) sport. Begivenheder - 

herunder kongresser – medfører positive effekter af fem hovedårsager: A. De 

tiltrækker turister. B. De medvirker til at skabe et positivt image for 

byen/destinationen. C. De medvirker til at gøre byen mere attraktiv for bosætning. D. 

De gør byen mere levende, gør den mere interessant at besøge og genbesøge, og 

faciliteterne udnyttes bedre. E. De virker som katalysator for andre former for 

ønskværdig udvikling (fx byfornyelse, frivillighed, forbedret markedsføring). Det vi så 

ikke ved i relation til Danmark er, i hvilken grad disse og andre mulige fordele gør sig 

gældende. Store internationale kongresser kan kategoriseres som mega-events, men 

mediedækningen er ofte minimal. I den internationale litteratur anvendes begrebet 

”conventions” ofte i stedet for ”congresses”. Kongresser kræver kongres- og 

udstillingscentre plus mange mindre mødelokaler (s. 2). Kongresser er en del af 

erhvervsturismen (s. 6). Der findes bøger om kongres-/event-turisme (s. 10). De 

fleste større byer er godt klar over den turistmæssige værdi af kongresser og messer, 

idet mange har etableret kongres- og udstillingscentre samt etableret bureauer til at 

markedsføre disse faciliteter og byde på kongresser m.v. Nævnte centre må 

positionere sig i forhold til deres konkurrenter (s. 11). Fra politisk hold er der stigende 

opmærksomhed omkring de positive økonomiske effekter af kongres-branchen. 

Deltagere i internationale kongresser bruger typisk mere end andre turister pr. døgn, 

og de har (i en vis udstrækning) ledsagere med (s. 11). Der er betydelige økonomiske 

og beskæftigelsesmæssige effekter af mødebranchen (s. 11).   

Der kan være en forskel mellem store kongresser og mindre konferencer i relation til 

det udbytte, som hhv. destinationer (byer) og vidensinstitutioner vurderer, at hver 

type har for dem, jf. Tabel 16. 

                                                             
15 https://ac.els-cdn.com/S0261517715000679/1-s2.0-S0261517715000679-

main.pdf?_tid=d5ca2d40-07ec-11e8-8ee7-

00000aab0f02&acdnat=1517557621_630971ae5429fc0d82a88ae1e66a6fba.  

https://ac.els-cdn.com/S0261517715000679/1-s2.0-S0261517715000679-main.pdf?_tid=d5ca2d40-07ec-11e8-8ee7-00000aab0f02&acdnat=1517557621_630971ae5429fc0d82a88ae1e66a6fba
https://ac.els-cdn.com/S0261517715000679/1-s2.0-S0261517715000679-main.pdf?_tid=d5ca2d40-07ec-11e8-8ee7-00000aab0f02&acdnat=1517557621_630971ae5429fc0d82a88ae1e66a6fba
https://ac.els-cdn.com/S0261517715000679/1-s2.0-S0261517715000679-main.pdf?_tid=d5ca2d40-07ec-11e8-8ee7-00000aab0f02&acdnat=1517557621_630971ae5429fc0d82a88ae1e66a6fba
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Tabel 16 Fordelene ved hhv. større kongresser og mindre konferencer – for 

universiteter og destinationer 

 Fordele for viden-

institutionerne 

Gevinster for 

destinationerne (byer) og 

staten 

Større kongresser Større udbytte, end hvis 

kon-gressen fandt sted 

andetsteds. 

Beskæftigelse. Indtægter. 

Imagemæssigt plus. 

Mindre konferencer Stor mulighed for 

interaktion med andre 

forskere. 

Som ovenfor, men mindre. 

Større vinderchance.  

 

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFIR (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2017), belyser hhv. gevinster og barrierer som forskerne 

oplever i forbindelse med afholdelse af internationale kongresser. Med henvisning til 

IRISGroup nævnes 10 gevinster og 10 barrierer. De to førstnævnte (vigtigste) 

gevinster er ”synlighed” og ”tiltrækning/rekruttering af topforskere”. De to vigtigste 

barrierer er ”mangel på tid” og ”udfordringer i udbudsprocessen”.  

Hvad angår det sidstnævnte punkt, så tilbyder medlemmerne af MeetDenmark 

assistance i den forbindelse, dvs. ifm. illustration af, hvilke fortrin, de forskellige 

kongresbyer og venues over hele Danmark har.  

Dwyer et al. (2000) indikerer, at der ud over de håndgribelige økonomiske og 

beskæftigelsesmæssige effekter af kongresser kan være såvel sociale og økonomiske 

”benefits” og costs”. 
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Tabel 17 Ikke-håndgribelige effekter af kongresser 

 Fordele Omkostninger, ulemper 

Sociale Udvikling i lokalområdet. 

Stolthed hos lokalbefolkningen. 

”Event product extension” 

(visse faciliteter/ting kører 

videre bagefter). 

Forstyrrelse af de fastboendes 

dagligdag. Trafikpropper. Støj. 

Vandalisering. Trængsel. 

Kriminalitet. Skader på 

ejendomme. 

Økonomiske Langvarige +effekter på image. 

Afledte udviklings- og 

byggeaktiviteter. 

Forøget værdi af ejendomme. 

Afvandring blandt 

lokalbefolkningen. 

Forstyrrelse af de almindelige 

forretninger.  

Under-udnyttet infrastruktur. 

Kilde: Frit efter Dwyer et al. (2000).  

 

4.2 Danske udsagn om kongresser fra de større 

byer/destinationer og arrangører 

 

Der fremdrages nedenfor nogle foreliggende skriftlige udsagn og beskrivelser fra en 

række store byer m.v. I alle de 4 største byer er der tanker om og planer for udvikling 

af kongres-turismen i de kommende år:  

Aarhus:  

”Scandinavian Congress Center i Scandinavian Center Aarhus ligger i hjertet af 

Aarhus, en del af Danmarks største hotel- og kongrescenter. Nærmeste nabo er 

Musikhuset Aarhus og Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus. Med denne fine 

placering er Scandinavian Congress Center et oplagt emne til dit møde eller 

kongres. - Centerets store, smukke kongressal kan rumme op til 2400 deltagere. 

- Scandinavian Congress Center har en professionel konferenceafdeling, som 

tager hånd om arrangementet fra start til slut. Alt kan lade sig gøre – og mindre 

arrangementer bliver afviklet på Radisson Blu Scandinavia Hotel, som driver 

Scandinavian Congress Center.”16 

Aarhus by har i et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Region 

Midtjylland, VisitAarhus og regionens erhvervsliv udviklet sig til at være en stærk 

international destination for videnkongresser. Samtidigt har parterne udviklet 

storbyturismen med attraktive turismeprodukter, som er blevet godt 

markedsført. Dette har resulteret i en bæredygtig turismevækst med god 

                                                             
16 http://www.visitaarhus.dk/scandinavian-congress-center-gdk603912.  

http://www.visitaarhus.dk/scandinavian-congress-center-gdk603912
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belægning henover alle ugens dage og hen over hele året. 

Dette giver eksempelvis en god forretning for Scandinavian Congress Center, 

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Musikhuset og ARoS Aarhus Kunstmuseum, som 

har udviklet sig til et kulturelt og attraktivt kongreskompleks i hjertet af byen. 

Med den øgede efterspørgsel udvikles i de kommende år en række hotel- og 

konferenceprojekter. Det største bliver kongrescentret på Aarhus Ø med plads til 

2000 kongresgæster og med 500 hotelværelser. Det nye kongrescenter er tegnet 

af Bjarke Ingels Group og bliver drevet af Scandic. 

VisitAarhus Convention Bureau har i en årrække arbejdet med at tiltrække 

internationale kongresser ved at facilitere budprocesser for forskere og 

erhvervsliv. I arbejdet med at styrke byens internationale konkurrenceevne har 

man i det seneste år arbejdet på at skabe yderligere synergi mellem kongresser 

og byens erhvervsliv, hvilket ses illustreret med nedenstående udtalelse fra en 

international association: 

“The level of support BILT Europe received from VisitAarhus Convention Bureau 

went beyond our expectations! Not only assisted us VisitAarhus in a traditional 

sense of a Convention Bureau but also excited the local building industry to 

participate at our events and mobilized the municipality to welcome our 

international BIM community. This has been an incredible journey for us and we 

felt privileged knowing to have VisitAarhus Convention Bureau at our side before, 

during - and after our series of events. Thank you!”  Silvia Taurer, Region 

Manager BILT Europe. 

Odense –”The conference city”:  

”Fokus på erhvervsturisme. Tiltrækning af internationale og nationale 

konferencer og messer er centralt i forhold til Odenses ambition om øget 

internationalisering samt tiltrækning af arbejdskraft til robot- og droneklyngen. 

Med åbningen af Odeon har Odense nu fået et topmoderne kongres- og 

musikhus centralt beliggende i Odense. Alene nyhedens værdi forventes at 

kunne tiltrække flere konferencer og messer til Odense. Derudover vil udbuddet i 

Odense være mere alsidigt og dermed forbedre konkurrencesituationen i forhold 

til særligt Aarhus og Aalborg. Med Odenses placering midt i landet er der et 

væsentligt potentiale for at tiltrække flere messer og kongresser til byen. Et nyt 

prioriteret fokus på erhvervsturismen og tiltrækningen af større messer og 

konferencer vil kræve et tættere samarbejde og samspil med byens centrale 

aktører på området samt allokerede ressourcer i Odense Kommune. Der er 

behov for øget vidensdeling og koordinering ift. at tiltrække konferencer og 
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events på de tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet i byen.” Der er max 1740 

siddepladser i Odeon, fx til koncerter – eller kongresser.17  

Aalborg:  

Fra VisitAalborgs Strategi; Aalborg All In 2017-2020: 

”Science City Aalborg: Tiltrækning af internationale, videnskabelige konferencer 

er et vigtigt grundlag for Aalborgs ambition om at blive international videnby. 

Samtidig har de internationale konferencer direkte kommerciel betydning for 

Aalborgs hotelerhverv. De internationale kongresser, som VisitAalborg sammen 

med samarbejdspartnere trækker til Aalborg, bidrager således med ca. 3-4 pct. 

af byens hotelbelægning, hvilket er nogenlunde på niveau med de byer, som 

Aalborg normalt sammenligner sig med.  

Dette er baggrunden for, at VisitAalborg med dette initiativ søger et udvidet 

samarbejde med Aalborg Lufthavn, Aalborg Universitet, Aalborg Kongres & Kultur 

Center samt en kreds af hotelpartnere om en strategisk indsats for at fastholde 

og styrke Aalborg som international kongresby. Over en periode på fire år skal 

initiativet fordoble antallet af internationale kongresser i Aalborg fra de 

nuværende ca. 15.000 afledte overnatninger til 30.000 vundne overnatninger i 

2021. Science City er et fireårigt projekt baseret på et bredt samarbejde med 

aktører på tværs af turismen, universitetsmiljøet og Nordjyllands erhvervsliv.” 18 

Nordsjælland:  

”Mødeturismen tegner sig for knapt en fjerdedel af den samlede turismeøkonomi 

i Kongernes Nordsjælland.”19. Der findes en række ”Unikke Mødesteder i 

Kongernes Nordsjælland”, som samarbejder om tiltrækning af konferencer til 

området.20  

København, Wonderful Copenhagen:  

”I kongresafdelingen arbejder vi målrettet på at udvikle og tiltrække 

erhvervsturisme til København. De mange internationale kongresser, møder, 

corporate events og sportsbegivenheder, Wonderful Copenhagen hvert år er med 

til at vinde til København, skaber milliardomsætning for hoteller, kongrescentre, 

leverandører og restaurationer i hovedstadsregionen. 

                                                             
17 Turismestrategi 2018-2022, Odense Kommune (side 14 af 20). 

https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/Oekonomiudvalget(2017)/25-10-

2017/Dagsorden(ID278)/Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Turismestrategi_20182022.pdf.  
18 http://www.e-pages.dk/visitaalborg/280/html5/17/. – Se i øvrigt også: 

https://www.aalborg.dk/media/5380957/bilag-6-ansoegning-science-city-aalborg-kongresser-

skaber-jobs.pdf.  
19 https://www.tv2lorry.dk/artikel/her-omsaettes-der-en-mia-paa-helt-saerlig-type-turister.  
20 https://www.unikkemoedesteder.dk/moedesteder/unikke-moedesteder.  

https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/Oekonomiudvalget(2017)/25-10-2017/Dagsorden(ID278)/Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Turismestrategi_20182022.pdf
https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/Oekonomiudvalget(2017)/25-10-2017/Dagsorden(ID278)/Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Turismestrategi_20182022.pdf
http://www.e-pages.dk/visitaalborg/280/html5/17/
https://www.aalborg.dk/media/5380957/bilag-6-ansoegning-science-city-aalborg-kongresser-skaber-jobs.pdf
https://www.aalborg.dk/media/5380957/bilag-6-ansoegning-science-city-aalborg-kongresser-skaber-jobs.pdf
https://www.tv2lorry.dk/artikel/her-omsaettes-der-en-mia-paa-helt-saerlig-type-turister
https://www.unikkemoedesteder.dk/moedesteder/unikke-moedesteder
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Kongresser, møder og business events: Med et gennemsnitligt døgnforbrug på 

ca. 3.100 kroner er de internationale kongresdeltagere nogle af de mest lukrative 

turister. Derfor arbejder Wonderful Copenhagen strategisk og målrettet på at 

vinde kongresser til byen. Ud over en kæmpe omsætning bidrager internationale 

kongresser til at sætte fokus på København som en vidensdestination til gavn for 

såvel vidensmiljøer som danske virksomheder. 

At byde på en kongres er et omfattende og krævende arbejde, der typisk 

påbegyndes adskillige år, før kongressen skal afholdes. Kongresafdelingen 

udarbejder det officielle budmateriale i tæt samarbejde med relevante partnere i 

Meetingplace, Københavns mødebranchenetværk.”21 

MeetDenmark:  

”VISION: Foreningen MeetDenmark skal bidrage til at skabe vækstrater inden for 

kongres- og mødeindustrien, der som minimum er på samme niveau som andre 

europæiske nationer.” 

”Visionen for strategien er: Danmark skal være blandt verdens foretrukne 

destinationer for afviklingen af internationale kongresser og møder. Gennem tæt 

og formelt samarbejde med kongres- og mødeindustriens værdikæde, 

videninstitutioner og landets erhvervsklynger skal Danmark være 

markedsledende og anerkendt inden for udviklingen af bæredygtige og 

innovative kongres-løsninger, der understøtter Danmarks position som en af 

verdens stærkeste videnbaserede økonomier.” 22 

At vinde en (stor) kongres kan være en hård kamp, hvor en dansk kongresby så som 

København fx er oppe imod byer i Europa samt Mellemøsten. Der skal udarbejdes et 

overbevisende bud, og i den forbindelse kan der være behov for hjælp fra partnere 

indenfor MeetDenmark og/eller en såkaldt Professional Conference Organizer (en 

PCO’er), hver med deres rolle. Efter kongressen er vundet, kan der gå op til fire år 

inden den faktisk afholdes. Der skal være både et fagligt og socialt indhold i 

kongressen, og der skal være en venue (fx et kongres-center) og et antal hoteller 

involveret. Der uddeles en pris for ”Årets Kongresvært” i København.  

4.3 Kongresturismens vidensmæssige betydning for Danmark 

 

Man kan spørge, om de ledende kræfter i en international kongres (eller større 

konference) får ekstra point i det danske forsker-vurderings-system, hvis de formår at 

tiltrække en international kongres eller større konference/symposium. Hvis 

                                                             
21 https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/convention.  
22 https://www.altomkongres.dk/sites/default/files/asp/mwoco/PDF-

files/strategi_for_meetdenmark.pdf.  

https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/convention
https://www.altomkongres.dk/sites/default/files/asp/mwoco/PDF-files/strategi_for_meetdenmark.pdf
https://www.altomkongres.dk/sites/default/files/asp/mwoco/PDF-files/strategi_for_meetdenmark.pdf
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arrangørerne, de førende videnskabelige kræfter, kommer til at stå for ”edited, 

reviewed conference proceedings”, så er svaret JA. Hvis ”edited proceedings”, altså 

samlingen af måske 30 ”papers” (artikellignende manuskripter à 8-16 sider) resulterer 

i en udgivelse på et forlag, giver det 5 BFI-point (den såkaldte Bibliometriske 

Forskningsindikator). 1 BFI-point gives for udgivelsen af en artikel i et videnskabeligt 

tidsskrift. 0,5 BFI-point gives for en paper til visse internationale cirkulerende 

konference-serier. Førhen var det 0,5 BFI-point pr. paper til visse konferencer, men 

nu virker det dog lidt tvetydigt, om konference-papers giver 0,5 eller 1 BFI-point.23   

Hvis 1-2 forskere på fx et universitet redigerer nævnte udgivelse, vil det give 5 BFI-

point, dvs. lige så meget som 10 konference-papers. Sagen er dog nok den, at der 

ved kongresser med pr. definition mindst 50 deltagere ofte ikke udgives nogen 

proceedings på et bogforlag. I dag nøjes man måske ofte med ”abstracts” på en USB-

stick, og det er ikke de fulde papers, og der er nok end ikke noget ISBN-nummer på 

en sådan dokumentation.  

”Der er ingen tvivl om, at en kongres med omkring 8.000 deltagere har stor 

betydning for det lokale forskningsmiljø. Dels, fordi det giver prestige og 

mulighed for at komme i kontakt med mange andre forskere, og specielt, fordi 

forskerne fra værtslandet meget ofte bliver inviteret til at deltage i komitéer og 

andre faglige arrangementer.” 24 

Prisen for 2015 blev i marts 2016 tildelt Vindmølleindustrien for en kongres med mere 

end 8000 delegerede og 430 udstillere.  

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Anna Mee 

Allerslev, understregede i den anledning vigtigheden af, at der i landet er 

ildsjæle, der bruger tid og kræfter på at tiltrække kongresser til landet og afvikle 

dem. "Kongresser skaber job og vækst i København og i hele landet, samtidig 

med at de giver København en international profil”, udtalte hun. 25 

Der uddeles priser i 4 forskellige kategorier. I marts 2015 fik en gas-konference prisen 

i kategorien kongresser for mindre en 1000 deltagere. Arrangøren har typisk relativt 

let adgang til talerstolen på hovedscenen. 

”DGC, Dansk Gasteknisk Center, var udpeget af Gasforeningen til at arrangere 

konferencen med Energinet.dk som medvært og Peter Hodal på formandsposten 

for IGRC. Dermed spillede Energinet.dk en helt central rolle i forbindelse med 

                                                             
23 https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-

forskningsindikator/BFIs-regler.  
24 https://www.altomkongres.dk/da/kobenhavn/kongresserne-kommer-forst-ar-efter-de-er-

vundet.  
25 

http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/vindmoe

lleindustrien_vinder_fornem_pris_som_aarets_kongresvaert_for_ewea_offshore_2015.html.  

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFIs-regler
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFIs-regler
https://www.altomkongres.dk/da/kobenhavn/kongresserne-kommer-forst-ar-efter-de-er-vundet
https://www.altomkongres.dk/da/kobenhavn/kongresserne-kommer-forst-ar-efter-de-er-vundet
http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/vindmoelleindustrien_vinder_fornem_pris_som_aarets_kongresvaert_for_ewea_offshore_2015.html
http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/vindmoelleindustrien_vinder_fornem_pris_som_aarets_kongresvaert_for_ewea_offshore_2015.html
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konferencen. Lige fra vigtige indlæg og taler på hovedscenen til messestand i 

udstillingsområdet og praktisk hjælp i kulisserne.” 26 

Overborgmester Frank Jensen, der var aftenens vært på Rådhuset i marts 2014, 

sagde bl.a.:  

”Kongresser og events skaber ikke bare vækst og arbejdspladser i København. 

De giver også en unik mulighed for at vise vores by frem for resten af verden.” 27  

Daværende administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, Lars Bernhard 

Jørgensen, udtalte ved samme lejlighed:  

”Kongresserne er af afgørende betydning for vidensmiljøernes faglige udvikling 

samt for tiltrækningen af talent til hovedstadsregionen. Det er lukrative gæster, 

som også bidrager positivt til hoteller, restauranter, butikker og seværdigheder. 

Således er internationale kongresser og events en væsentlig vækstmotor for 

København og Danmark.”28 

Fra Inspiring Denmark, som dækker Region Syddanmark, citeres følgende af Kim 

Brixen, direktør for Odense Universitetshospital (OUH) om kongressernes 

vidensmæssige betydning:29  

”Værtskab for en videnskabelig kongres er en katalysator. For dig som vært. For 

din institution. For dit fagområde. Gevinsterne ved at stille sig i spidsen for en 

kongres er store. Udvidet netværk. Nye samarbejdsmuligheder. Der fører til nye 

artikler og bevillinger. Og et statement om et fagligt miljø af internationalt 

niveau. Det er et fantastisk udstillingsvindue. Og med Inspiring Denmark har vi 

som værter fået en tiltrængt håndsrækning, der er med til at sikre, at vi kan 

fokusere på det faglige indhold.” 

Der er yderligere citater fra arrangører i Regions Syddanmark i Bilag 4.  

Selve det store arbejde med alt det praktiske og arbejdet med at skaffe sponsorer til 

internationale konferencer og kongresser giver dog ingen belønning i sig selv til den 

danske arrangør, universitetet eller vidensinstitutionen. Tværtimod, kan man sige.  

En del af det vidensmæssige udbytte for den danske arrangør af internationale 

foreningskongresser i Danmark er interaktionen mellem danske og udenlandske 

delegerede. Om værter angiveligt får nok ud af kongresser kan diskuteres. Og der kan 

                                                             
26 https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2017/04/25/Energinet-dk-medarrangor-af-arets-

bedste-konference.  
27 http://www.kemi.dtu.dk/nyheder/2014/03/femto11nominering?id=cf9b179e-d13d-434b-

95ee-0acabb4764b2.  
28 https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/hovedstadens-

kongres-og-event-ildsjaele-blev-fejret.  
29 www.inspiringdenmark.dk.  

https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2017/04/25/Energinet-dk-medarrangor-af-arets-bedste-konference
https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2017/04/25/Energinet-dk-medarrangor-af-arets-bedste-konference
http://www.kemi.dtu.dk/nyheder/2014/03/femto11nominering?id=cf9b179e-d13d-434b-95ee-0acabb4764b2
http://www.kemi.dtu.dk/nyheder/2014/03/femto11nominering?id=cf9b179e-d13d-434b-95ee-0acabb4764b2
https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/hovedstadens-kongres-og-event-ildsjaele-blev-fejret
https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/hovedstadens-kongres-og-event-ildsjaele-blev-fejret
http://www.inspiringdenmark.dk/
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i den forbindelse være forskel på store kongresser og mindre 

kongresser/konferencer/symposier.  

Tabel 18 Nogle fordele og udfordringer ved de store kongresser og de mindre 

konferencer 

 Kongresser (store) Konferencer (mindre end 

50) 

Fordele for destinationen Et lille antal store 

kongresser tegner sig for 

over halvdelen af kongres-

person-døgnene eller 

antallet af delegerede. 

Stort samlet forbrug. 

International medie-

dækning. 

Mange konference-centre 

inkl. større hoteller og 

universiteter har sale, som 

er store nok. Det er lettere 

at vinde en lille kongres 

end en stor.  

Fordele for arrangøren 

(universiteter) 

Stor prestige. Stor mulighed for 

interaktion mellem lokale 

og tilrejsende. 

Udfordringer for 

destinationen 

Kongres- og mødelokaler i 

passende størrelse og 

antal. International 

konkurrence. 

Lille mediebevågenhed. 

Begrænset omsætnings-

potentiale. 

Udfordringer for 

arrangøren (universiteter) 

Hvem vil påtage sig at stå 

i spidsen for kongressen? 

Der kan være relativt 

meget arbejde med en lille 

konference. 

  

WOCO med-finansierer et ph.d.-forløb, som fokuserer på de vidensmæssige aspekter 

af internationale kongresser i Danmark. I den forbindelse må man gå ud fra, at der 

fokuseres på de fortrinsvis positive aspekter af internationale kongresser i Danmark – 

i tillæg til effekterne på økonomi og beskæftigelse.  

Som eksempler på det udbytte, som vidensinstitutioner kan have af at arrangere og 

gennemføre internationale kongresser, kan citeres fra en video på MeetDenmarks 

websted:30  

 KU: Værtskab for kongresser gør stor gavn.  

 CBS: Konferencer muliggør nye forskningssamarbejder.  

 DTU: Kongresser er med til at tiltrække det rigtige talent. 

                                                             
30 https://www.altomkongres.dk/da/kobenhavn/hvorfor-afholde-en-kongres.  

https://www.altomkongres.dk/da/kobenhavn/hvorfor-afholde-en-kongres
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 Den præhospitale virksomhed: Kongressen EMC2016 har styrket deres 

internationale samarbejde. 

De videnøkonomiske effekter af værtskaber for forskningskongresser undersøges p.t. 

af cand.scient.pol. Thomas Trøst Hansen, der er blevet ansat som erhvervsph.d.-

stipendiat hos Wonderful Copenhagen. VisitAarhus er ligeledes involveret i projektet. 

Han er indskrevet ved Aalborg Universitets afdeling i København. Der forventes at 

være positive effekter for følgende hovedområder:  

 Netværksdannelse 

 Videnskabelig gennemslagskraft 

 Regional udvikling 31 

 

 

  

                                                             
31 http://www.aau.dk/nyheder/alle-nyheder/vis/hvilken-betydning-har-det-at-afholde-

forskningskongresser-.cid280344.  

http://www.aau.dk/nyheder/alle-nyheder/vis/hvilken-betydning-har-det-at-afholde-forskningskongresser-.cid280344
http://www.aau.dk/nyheder/alle-nyheder/vis/hvilken-betydning-har-det-at-afholde-forskningskongresser-.cid280344
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5. Konklusion 

Internationale kongresser som defineret i ICCA-regi er en meget specifik form for 

møder. Det er klart, at man må tænke på, hvilke konferencer og lignende, som 

minder om de internationale ICCA-kongresser, og som på visse måder har effekter, 

der minder om disse.  

De internationale foreningskongresser er karakteriseret ved følgende aspekter:  

 Høj andel af udlændinge – og deraf følgende mulighed for generering af 

eksportindtægter 

 Højt døgnforbrug 

 Udnyttelse af eksisterende hotel-, konference- og kongres-faciliteter 

 Tidsmæssig placering udenfor ferie-turismens højsæson 

 Samspil med de styrkepositioner, som Danmark har indenfor 

forskning/udvikling og erhverv 

 Mange delegerede – og dermed mulighed for generering af omsætning og 

beskæftigelse 

 Høj beskæftigelseseffekt og højt provenu til staten pr. million i deltagerforbrug  

 Mulighed for imagemæssig profilering og medieomtale  

Fik vi så opfyldt sigtet med notatet eller rapporten og svaret på spørgsmålene? 

Der foreligger en række positive aspekter ved kongres-turismen, som er opgjort 

kvantitativt og kvalitativt. Omkring 1,1 mia. kr. i 2017 * 1,8 * 1000 = 1927 årsværk 

inkl. afledte effekter. Omkring 1,1 mia. kr. * 22,7 % = 243 mio. kr. i skatteindtægter 

hvortil kommer moms. Eksportindtægter på knapt 1 mia. kr. (980 mio. kr. i 2017).  

For at nå regeringens vækstmål for 2025, skal der genereres i størrelsesordenen 

yderligere 40 mia. i meromsætning – idet vi pr. 2017 er nået et stykke i retning af det 

samlede vækstmål på 45 mia. kr.  

Det vigtigste element i vækstmålet må være eksportens andel. Denne udgør pt. 40% i 

dansk turisme. Yderligere 40 mia. i turismeforbrug inkl. moms * 40% må svare til en 

vækst i eksportindtægterne på ca. 16 mia. kr. De internationale kongresser genererer 

ca. 1 mia. kr. p.a. i eksportindtægter. Hvis de dertil svarende kongres-døgn fordobles, 

indfrier dette altså 0,98 mia. /16,0 mia. = 6,1% af vækstmålet for så vidt angår 

eksporten.  

Inflationen indfrier i øvrigt også en del af vækstmålet, der er angivet i løbende priser.  

Ud af den samlede eksport fra dansk turisme på 38,8 mia. kr. (2015-niveau) 

genererer 213 internationale kongresser med hver ca. 420 udenlandske delegerede 

altså eksportindtægter på 980 mio. kr. (2017). Kongres-turismen genererer således 

ca. 2,5% af samtlige eksportindtæger fra al turisme i hele Danmark. Det er slet ikke 



50 
 

så ringe endda. Faktisk har kongres-turismen al mulig grund til at være stolte af dette 

udgangspunkt. Det kræver en kontinuerlig indsats blot af fastholde dette niveau, og 

skal niveauet hæves, kræves en indsats ud over det nuværende. 

Hermed skulle der være reflekteret over kongresturismens nuværende bidrag til dansk 

turisme og hvad en evt. øget indsats kunne bidrage med i relation til indfrielsen af de 

national væksmål, og herunder specielt hvad angår eksport-elementet.  

Hvorledes status er for kongres-turismen i 2017 er dokumenteret, og der er vist 

indikatorer for feltets omsætningsmæssige udvikling i årene frem til og med 2017. Det 

er klart, at man mindst må fortsætte indsatsen på det nuværende niveau blot for at 

fastholde status-quo, og grundet stigende international konkurrence skal der muligvis 

endnu mere til, hvis man vil længere frem i feltet. For at sikre, at universiteter og 

andre relevante aktører prioriterer arbejdet med at tiltrække og afvikle internationale 

konferencer og kongresser, må man indarbejde dette blandt resultatmålene på linje 

med tilsvarende mål for de mere videnskablige output (i form af omregning af antal 

udenlandske konference-deltagere til BFI-point eller på anden vis).  

Kongresturismens samfundsøkonomiske bidrag ligger primært i form af 

eksportindtæger, men derudover ligger der de vigtige videnmæssige effekter. Som 

oplistet er der en lang række positive aspekter af internationale kongresser i 

Danmark, og i en vis udtrækning findes andre arrangementer, der indeholder og 

genererer - om ikke alle, så nogle af de positive effekter, som de internationale 

kongresser har.  
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Bilag 

Bilag 1. Begreber og definitioner 

CONFERENCE: A conference is a participatory meeting, which is generally designed for 

discussion, problem solving, fact-finding and consultation. Conferences are usually 

limited in duration and tend to have specific objectives, they refer to seminars or 

symposiums. 

CONGRESS: This type of meeting would be similar to a convention, but would refer to 

a regular coming together on a representational basis. The attendees would generally 

belong to a single professional, cultural, religious or political group. A congress is 

often convened to discuss specific matters, and generally, contributions would only 

come from members of the organising body.32 

Med “kongresser” og “konferencer” forstås i moms-guiden fra 2017 ”en event, hvor 

deltagerne betaler et gebyr for at tage del i arrangementet”.33  

I regi af ICCA ligger der en undergrænse på 50 delegerede for kongresser.  

I den engelsk/amerikansksprogede litteratur anvendes begrebet ”conventions” om 

kongresser og konferencer. ”In Europe the term ”congress” is generally used instead 

of convention, although it typically connotes an international meeting.” (Getz & Page, 

3. udg., 2016, s. 78).  

 

                                                             
32 https://www.myenglishteacher.eu/ask/question/what-are-the-differences-between-

conference-convention-and-briefing/.  
33 https://www.altomkongres.dk/sites/default/files/asp/mwoco/PDF-

files/VAT/til_danske_mceer_pcoer_mv.pdf.  

https://www.myenglishteacher.eu/ask/question/what-are-the-differences-between-conference-convention-and-briefing/
https://www.myenglishteacher.eu/ask/question/what-are-the-differences-between-conference-convention-and-briefing/
https://www.altomkongres.dk/sites/default/files/asp/mwoco/PDF-files/VAT/til_danske_mceer_pcoer_mv.pdf
https://www.altomkongres.dk/sites/default/files/asp/mwoco/PDF-files/VAT/til_danske_mceer_pcoer_mv.pdf
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Bilag 2. Typologi for planlagte begivenheder  

 

Kilde: Gets (2008). Tourism Management Vol. 29, 403-428 (404).  

Internationale kongresser kan enten være universitetsorienterede eller 

forretningsorienterede. Der kan vel nok være kongresser indenfor felterne kultur, 

politik og sport, som benytter de samme faciliteter eller har effekter svarende til 

internationale kongresser.  Nedenfor: Getz & Page (2016).  

 

Bilag 3. Priseksempler og eksempler på kongrescentre  

Bella Center, Cromwell: 34 6 forskellige mødepakker. Auditorium med plads til op til 

930 personer.  

Copenhagen Meeting Planner Guide oplister 34 Venues med fra 12000 (BC) ned til 

100 personer.  

Københavns Universitet, sundhed: Auditorier for 504 – 400 – 186*2 – 110 – 96*2 

personer etc. 35 

På CBS, Copenhagen Business School, har det største auditorium 403 tilhørerpladser.  

                                                             
34 https://www.comwell.dk/kongres/. - https://www.comwellconferencecopenhagen.dk/. 

https://www.comwellconferencecopenhagen.dk/cccc/moeder--konferencer/lokaleoversigt/.  
35 http://sund.ku.dk/om-sund/praktisk/lej-et-lokale/.  

https://www.comwell.dk/kongres/
https://www.comwellconferencecopenhagen.dk/
https://www.comwellconferencecopenhagen.dk/cccc/moeder--konferencer/lokaleoversigt/
http://sund.ku.dk/om-sund/praktisk/lej-et-lokale/
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Odense Congres Center, mødepakke, executive: 1695 kr. pr. person for fortæring og 

overnatning.36 Hertil kommer formentlig lejen for selve mødelokalet eller 

mødelokalerne.  

Syddansk Universitet, Odense: Auditorium med plads til 450 personer.  

Aalborg Kongres & Kultur Center: Konferencepakker. Fra 10 til 2414 mødedeltagere.37 

Århus: Scandinavia Congres Center – kongressal med plads til op til 2400 deltagere.38  

Billund: Auditorier med plads til hhv. 54 og 300 personer. 25 fleksible 

konferencelokaler.39  

Web-stedet konference.dk oplister 294 venues med plads til mindst 100 personer, 

deraf 157 med overnatning og de resterende 137 uden overnatning eller uden plads til 

mindst 100. Ingen venues har plads til min. 1000 personer med overnatning til alle, 

men hele 48 venues har plads til mindst 1000 delegerede, men uden overnatning.  

Figur 17 170 venues i Danmark har plads til min. 250 delegerede, deraf 49 med 

overnatning på stedet 

  

Kilde: Baseret på web-stedet konference.dk. 

 

 

                                                             
36 https://www.occ.dk/moeder-og-konferencer/.  
37 http://www.akkc.dk/moeder--kongresser/praesentation-af-centret.  
38 http://www.visitaarhus.dk/scandinavian-congress-center-gdk603912.  
39 https://issuu.com/hotellegoland/docs/legoland_conference_2017?e=15180234/45601405.  
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Figur 18 150 venues i Danmark med plads til min. 250 delegerede, deraf 44 med 

overnatning, fordelt på regioner 

 

Kilde: Baseret på web-stedet konference.dk. 

 

Tabel 19 Priseeksempler for kursusdøgn for nogle af de store konference-hoteller i 

København 

 

Kilde: Baseret på webstedet konference.dk, udtræk feb. 2018.  

Det fremgår af Tabel 19, at priserne starter ved et par tusinde kroner pr. kursus- eller 

konferencedøgn. Dette inkluderer formentlig forplejning, overnatning i enkeltværelse 

og ét plenumlokale. Derudover betales for leje af mødelokaler. En kongres eller en 

større konference benytter typisk et stort plenumlokale (auditorium) samt et antal 

mindre mødelokaler (hver med 30-60 pladser, med eller uden borde).  

Moms er et problemfelt i relation til afholdelse af internationale kongresser i Danmark, 

men ultimo 2017 er der udarbejdet og udgivet en ny vejledning, der gør det lettere 

for kongresarrangøren at forstå og håndtere området.   
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1 Comwell Conference Center Copenhagen n.a. n.a. 600 30 812

2 Radisson Blu Scandinavia Hotel, København 2060 745 1200 13 544

3 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport 1930 650 360 23 295

4 Copenhagen Admiral Hotel 3320 815 300 11 366

5 Scandic Sydhavnen 1869 639 200 8 391

Vægtet gennemsnit og sum for 2-5 2202 728 2060 1596
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I en vejledning om konferencer udgivet af Aalborg Universitet angives det, at 

konferencegebyret generelt er momspligtigt, og det gælder både for danskere og 

udlændinge.40   

Bilag 4. Case: Syddansk Universitet og internationale kongresser  

Henrik Øregaard Dam, Professor, Dr.jur. Rektor SDU: Syddansk Universitet 

understøtter deres konferenceværter:41 

”På kongresser møder du andre ligesindede mennesker. Dette fysiske møde er 

trods en effektfuld digital verden stadig den vigtigste måde at dele viden og blive 

inspireret på. På Syddansk Universitet er vi årligt involveret i en lang række 

internationale konferencer her i regionen. Konferencer og videndeling er en del af 

forskernes DNA, og også en stor del af vores internationaliseringsstrategi. En 

lang række personer på Syddansk Universitet er involveret i værtskab og 

deltager i internationale konferencer, heriblandt også vores internationale 

studerende og gæsteforskere.  

 Vores tre faglige bevæggrunde for involvering er 1) at trække anerkendte 

udenlandske kollegaer og højt profilerede forskere ind på den danske scene 2) at 

give kollegaer og Ph.D. -studerende mulighed for at deltage og møde spændende 

mennesker 3) at styrke kvaliteten i vores faglige miljø.  

På det personlige plan får vores kongresværter styrket deres internationale 

netværk og promoveret de resultater, som de har været med til at skabe - 

hvilket igen er til stor gavn for Syddansk Universitet og regionen som helhed.” 

Bjarne Winther Kristensen, Professor, Ph.d., Afdeling for Klinisk Patologi, OUH:42 

”Det tager lang tid at lande en international kongres. Professor på Odense 

Universitetshospital og Syddansk Universitet, Bjarne Winther Kristensen, og hans 

team har i godt fire år arbejdet på at hente kongressen 12th European Congress 

of Neuropathology til Odense i Syddanmark i 2020. Inspiring Denmark har været 

en del af arbejdet.” 

 “Bestyrelsen lagde i sin begrundelse for at vælge Danmark vægt på det meget 

professionelle og gennemarbejdede tilbud, og her må jeg sige, at vi slet ikke var 

nået hertil uden Inspiring Denmark. De har været helt uundværlige. Inspiring 

Denmark sidder med alle redskaber og en ekspertise, som gør, at vi kan lave et 

meget professionelt setup,” siger Bjarne Winther Kristensen. 

                                                             
40 http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/9580/AAU_-

_moms_Vejledning_AAU_konferencer_Moms_og_andre_fokuspunkter_endelig_udg_14-06-

2016_frigivet_27-06-2016.pdf side 15.  
41 Fra kampagne: www.indtagdinplads.dk.  
42 Fra artikel i Ugeskrift for læger, januar 2017. 

http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/9580/AAU_-_moms_Vejledning_AAU_konferencer_Moms_og_andre_fokuspunkter_endelig_udg_14-06-2016_frigivet_27-06-2016.pdf
http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/9580/AAU_-_moms_Vejledning_AAU_konferencer_Moms_og_andre_fokuspunkter_endelig_udg_14-06-2016_frigivet_27-06-2016.pdf
http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/9580/AAU_-_moms_Vejledning_AAU_konferencer_Moms_og_andre_fokuspunkter_endelig_udg_14-06-2016_frigivet_27-06-2016.pdf
http://www.indtagdinplads.dk/
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Bilag 4. WOCO og kongresturismen i 2016  

 

Kilde: https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8417512/kongresser-vil-vaelte-koebenhavn-i-

aar/?ctxref=ext.  

https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8417512/kongresser-vil-vaelte-koebenhavn-i-aar/?ctxref=ext
https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8417512/kongresser-vil-vaelte-koebenhavn-i-aar/?ctxref=ext
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Da WOCO står for broderparten af de internationale kongresser i Danmark, citeres 

følgende resultat fra 2016:    

”På kongresområdet er det lykkedes at tiltrække 77 kongresser til fremtidig 

afholdelse. Det er rekord målt på antallet af kongresser, men ligger under årets 

mål og forudgående års resultater målt på antallet af overnatninger. Wonderful 

Copenhagen har i 2016 pba. den øgede internationale konkurrence på 

kongresområdet bl.a. taget initiativ til etablering af en pulje med privat og 

offentlig finansiering, som pr 1. januar 2017 bruges aktivt til at skaffe flere 

kongresser til regionen.”43 

 

Tabel 20 Resultat for kongresområdet, WOCO, 2016 

Tekst 
Resultat 

2016 
Mål 

2016 

Kongresser, bud  111 110 

Kongresser, vundne  73 55 

Afledt antal overnatninger  170.009 340.000 

Est. turismeøkonomisk omsætning 

(mio. kr.)  529 1057 

Est. antal afledte jobs (årsværk)  952 1.269 

Kilde: Region Hovedstaden, se fodnote.  

 

Bilag 5. Danske medlemmer af ICCA – og PCO’ere i Danmark 

2012: BDP Congres; Bella Center Copenhagen; CAP Partner; Copenhagen Business 

School; Copenhagen Open for Buisness; DIS Congres Service A/S; DMC Denmark; 

ICS; First United Events & Incentives; Inspiring Denmark; SAS Scandinavian Airlines; 

Teletech Conference Communication; Tivoli Congress Center; VisitAalborg; VisitAarhus 

Convention; VisitDenmark; Wonderful Copenhagen.44 

MeetDenmark nævner 13 Professional Congress/Conference/Convention Organisers 

(PCO’er) på sin hjemmeside. 

 

                                                             
43 Region Hovedstaden: https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-

administrationen/Documents/Bilag%20til%20sag%2014-

23%20RR%20Beslutninger%2022082017%20NETTET.pdf  
4444 

https://www.iccaworld.org/dbs/congress2012/files/Image/Danish%20ICCA%20members%20-

%20slide.pdf.  

https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Documents/Bilag%20til%20sag%2014-23%20RR%20Beslutninger%2022082017%20NETTET.pdf
https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Documents/Bilag%20til%20sag%2014-23%20RR%20Beslutninger%2022082017%20NETTET.pdf
https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Documents/Bilag%20til%20sag%2014-23%20RR%20Beslutninger%2022082017%20NETTET.pdf
https://www.iccaworld.org/dbs/congress2012/files/Image/Danish%20ICCA%20members%20-%20slide.pdf
https://www.iccaworld.org/dbs/congress2012/files/Image/Danish%20ICCA%20members%20-%20slide.pdf
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Bilag 6. Eksempler på kongresser i Danmark 2017  

Money20/20 Europe: With 3,700+ attendees, including more than 1,000 CEOs, from 

1,000 companies and 75 countries this year, Money20/20 Europe is critical to realizing 

the vision of disruptive ways in which consumers and businesses manage, spend and 

borrow money. Event date(s): 26-28 June 2017. Event Location: Bella Center, 

Copenhagen, Denmark. 

Annual Congress of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of 

Europe - CIRSE 2017: The Annual Meeting saw nearly 7,000 experts come together to 

impact the future of interventional radiology. 99,5% af ordstyrerne (214) ved paper-

præsentationerne var udlændinge. Dem, der præsenterede papers var generelt også 

udlændinge. Alle dem, der præsenterede ved ”poster-sessions” (89) var udlændinge. 

Det fremgår ikke, hvor kongressen fandt sted, men det var muligvis i BC.  

10th Congress of the European Federation of IASP Chapters - EFIC 2017: Der var 

5000 delegerede iflg. WOCO. Ud af 173 speakers, formentlig særligt indbudte, var de 

16 fra Danmark, altså 9,2%. 45 Kongressen fandt sted i Bella Center, 6-9/9. 

Deltagergebyret var på 250€ pr. enkelt-dag, men dog billigere pr. dag ved deltagelse i 

alle kongressens 4 dage, og med rabat for visse grupper. Hertil kommer overnatning 

og transport m.v.  

13th World Congress of Biological Psychiatry, WFSBP, 18–22 June 2017, Copenhagen, 

Denmark. Bella Center Copenhagen. Den lokale organisationskomite (LOC) bestod af 

34 personer, deraf 24 fra Danmark. Formanden var fra Aarhus Universitetshospital, 

men konferencen fandt som nævnt sted i BC. Alle fra Executive Comittee (7) og alle 

fra den videnskabelige komite (7) var udlændinge. Ud af 148 medlemmer af ISPC, 

altså en form for indergruppe, var der 1 fra Danmark. 58% af foreningens 

medlemmer kommer fra Europa.46 Der var en del præsentationer givet af danskere 

iflg. programmet, hvortil kommer, at ordstyrerrollen blev varetaget af danskere i en 

del tilfælde, og sikkert i flere tilfælde end hvis kongressen havde fundet sted i et 

andet land.  

Det forholder sig muligvis således, at andelen af papers/præsentationer givet af 

danskere er lavere, jo flere delegerede der er ved en international foreningskongres 

afholdt i Danmark.  

 

                                                             
45 http://www.efic2017.kenes.com/scientific-information/meet-the-speakers#.WnR9P67iaM8. - 

http://www.efic2017.kenes.com/register/registration#.WnSALK7iaM9.  
46 http://www.wfsbp-

congress.org/fileadmin/user_upload/Congress/2017/pdf/WFSBP2017_Invitation_Programme_0

905.pdf.  

http://www.efic2017.kenes.com/scientific-information/meet-the-speakers#.WnR9P67iaM8
http://www.efic2017.kenes.com/register/registration#.WnSALK7iaM9
http://www.wfsbp-congress.org/fileadmin/user_upload/Congress/2017/pdf/WFSBP2017_Invitation_Programme_0905.pdf
http://www.wfsbp-congress.org/fileadmin/user_upload/Congress/2017/pdf/WFSBP2017_Invitation_Programme_0905.pdf
http://www.wfsbp-congress.org/fileadmin/user_upload/Congress/2017/pdf/WFSBP2017_Invitation_Programme_0905.pdf
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Bilag 7. Publicerede udsagn fra enkeltaktører 

BC Hospitality Group A/S:  BC Hospitality Group A/S består af Bella Center 

Copenhagen, Skandinaviens største messe - og kongrescenter, Comwell Conference 

Center Copenhagen, Danmarks største konferencecenter, Crowne Plaza Copenhagen 

Towers, Danmarks førende hotel inden for bæredygtighed AC Hotel Bella Sky 

Copenhagen, Nordens største designhotel Copenhagen Marriott, Københavns 

eksklusive og kendte 5-stjernede hotel CIFF, Nordeuropas førende modemesse, CIFF 

Showrooms, 16.611 m2 permanente lejemål, International House, Bella Center 

Copenhagens kontorhotel med 93 kontorer/butikker, Forum Copenhagen, det 

velkendte multihus i centrum af København, 360° Venue Catering, et kreativt og 

kvalitetsbevidst catering-koncept baseret på bæredygtighed. BC Hospitality Group 

blev etableret i 2014 og er en af Danmarks største virksomheder inden for hoteller, 

konferencer, messer og hospitality. BC Hospitality Group råder over 1.584 

hotelværelser, 162 møde- og konferencelokaler og ca. 200.000 m2 konference- og 

møde- og eventfaciliteter med plads til over 30.000 personer. BC Hospitality Group 

beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere, hvoraf ca. 750 er fastansatte. 47 Bella Center 

Copenhagen er med plads til 20.000 mennesker det største kongres- og messecenter i 

Skandinavien. Bella Center Copenhagen er desuden direkte forbundet med Comwell 

Conference Center Copenhagen og dets 48 mødelokaler og auditorier og kan derfor 

danne rammen om alle typer af arrangementer.48 Møde- og Event Messen 2018 finder 

(fandt) sted 28/2-1/3. 49 Bella Center A/S havde en omsætning på 623 mio. kr. i 2015 

men blev omorganiseret i 2016 og 2017.50 

”Det samlede areal på 225.000 kvadratmeter til rådighed for selskabet (herunder 

Crowne Plaza Copenhagen Towers og Copenhagen Marriott Hotel) omfatter 1.580 

hotelværelser, 165 møde- og konferencelokaler udstyret i en moderne stil, fem store 

kongres- og udstillingshaller samt Forum København multi-purpose event arena. 

Selskabet kan nu bane vejen for at København kan få succes i kampen om store 

internationale kongresser, møder og arrangementer.” Kilde: Årsrapport for 2015, 

www.orestadparkering.dk. 

Tivoli Congres Center: Tivoli Hotel & Congress Center … er blandt Københavns 

største kongres- og konferencesteder. Den imponerende Tivoli Congress Hall, kan 

rumme op til 2.400 personer og er særdeles velegnet til møder, udstillinger, foredrag 

og store firmafester. 

                                                             
47 http://www.bchospitalitygroup.dk/da-DK/Om-BC-Hospitality-Group/Fakta.aspx.  
48 http://www.bchospitalitygroup.dk/da-DK/Brands-Forretningsomraader/Bella-Center-

Copenhagen.aspx  
49 http://www.bellacentercopenhagen.dk/en-GB/Future-events.aspx  
50 https://www.proff.dk/regnskab/bella-center-as/k%C3%B8benhavn-s/kursus-og-

konferencearrang%C3%B8rer/13486149-1/. - https://www.business.dk/detailhandel/bella-

sky-solgt-i-kaempehandel. - 

https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Investorer/article9607361.ece.  

http://www.bchospitalitygroup.dk/da-DK/Om-BC-Hospitality-Group/Fakta.aspx
http://www.bchospitalitygroup.dk/da-DK/Brands-Forretningsomraader/Bella-Center-Copenhagen.aspx
http://www.bchospitalitygroup.dk/da-DK/Brands-Forretningsomraader/Bella-Center-Copenhagen.aspx
http://www.bellacentercopenhagen.dk/en-GB/Future-events.aspx
https://www.proff.dk/regnskab/bella-center-as/k%C3%B8benhavn-s/kursus-og-konferencearrang%C3%B8rer/13486149-1/
https://www.proff.dk/regnskab/bella-center-as/k%C3%B8benhavn-s/kursus-og-konferencearrang%C3%B8rer/13486149-1/
https://www.business.dk/detailhandel/bella-sky-solgt-i-kaempehandel
https://www.business.dk/detailhandel/bella-sky-solgt-i-kaempehandel
https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Investorer/article9607361.ece
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Yderligere 52 konferencelokaler og to auditorier af varierende størrelse kan 

kombineres på et utal af måder og således dække ethvert behov for events med 

sammenlagt op til 5.500 deltagere. … 

Tivoli Hotel & Congress Center råder over 679 værelser og -suiter, flere restauranter, 

fitness center og en stor swimmingpool. Er behovet for indkvartering større, kan der 

suppleres med værelser på nabohotellerne Wakeup Copenhagen og Copenhagen 

Island.51 

Hotel Nyborg Strand: Selskabets hovedaktivitet består i at drive hotel, møde, 

kursus og konferencevirksomhed og banketvirksomhed med udgangspunkt i det 

nationale såvel som det internationale markedsbehov. Hotel Nyborg Strand A/S' 

bruttoavance i 2016 er 89.817 tkr. mod 81.614 tkr. i 2015. Ledelsen betragter årets 

resultat som meget tilfredsstillende. Resultatet er fremkommet ved et godt 

købmandskab og moderat prisudvikling. Væsentligste fokusområder er stram 

omkostningsstyring, fortsat højt kvalitetsniveau, løbende kompetenceudvikling af 

medarbejderne, højt vedligeholdelsesniveau, stor kundefokus (lyttende til kundernes 

behov), fleksibilitet bygningsmæssigt og medarbejdermæssigt samt fokus på miljø, 

bæredygtighed og social ansvarlighed. Disse tiltag har bevirket, at bestyrelsen 

arbejder videre med strategiplan 2025. Kilde: Årsrapport for 2016, 

http://regnskaber.virk.dk. 

H. C. Andersen Kongres Center A/S, Odense: Målsætninger og forventninger for 

det kommende år. Selskabet har i 2016 færdiggjort en større omorganisering, der 

understøtter selskabets forretningsområder og fremadrettede optimeringsmuligheder. 

Som et nyt forretningsområde tilføjes driften af kulturhuset ODEON, der forventes at 

medføre en række synergieffekter og optimeringsmuligheder. Det er selskabets 

forventning, at de gennemførte tiltag vil medføre positive effekter i 2017. Kilde: 

Årsrapport for 2016, http://regnskaber.virk.dk. 

 

  

                                                             
51 https://www.tivolicongresscenter.dk/om-os/.  

https://www.tivolicongresscenter.dk/om-os/


63 
 

Bilag 8. Estimering af andele udlændinge på internationale 

kongresser i Danmark 

WOCO’s område i relation til internationale kongresser er sådan set hele Region 

Hovedstaden plus Region Sjælland.  

Der kunne umiddelbart iagttages er en klar tendens til, at andelen af udenlandske 

delegerede er højere ved kongresser afholdt i København end i provinsen. Ud fra dette 

blev et foreløbigt skøn opstillet, jf. Tabel 21.    

 

Tabel 21 Skønnet andel af udlændinge på (ICCA) kongresser i Danmark (2017) 

 Kongresser i 

København 

Kongresser i 

provinsen 

Kongresser i alt 

Andel udlændinge Ca. 90% Ca. 70% 0,9*0,8+0,7*0,2=86% 

Andel delegerede 80% 20% 100% 

Kilde: Skøn baseret på gennemgang af listerne over delegerede på et mindre antal kongresser 

i hhv. København og provinsen i 2017.  

Andelen af udlændinge baserer sig på analyse af fordelingen på danskere og 

udlændinge ud fra tilgængelige lister over delegerede på kongresser med i alt ca. 20% 

af det samlede antal delegerede og kongres-døgn i Danmark i 2017, deriblandt en 

stor kongres i København med næsten udelukkende udenlandske delegerede. Totalt 

set er 87,0% af de delegerede ved internationale kongresser i Danmark udlændinge 

og 87,8% af kongresdøgn, jf. Tabel 22. Disse procenter indgår i Tabel 4. 

Generelt er det sådan, at udlændinge udgør en relativt høj andel af de registrerede 

overnatninger på de egentlige hoteller (ekskl. feriecentre) i Region Hovedstaden: 59% 

i Region Hovedstaden og 27% i de øvrige regioner under ét. Derfor må man også 

forvente, at andelen af udlændinge er højere ved kongresser i Hovedstaden end i 

provinsen. Ca. 80% af kongres-person-dagene (og nætterne) i Danmark ligger i 

København (lad os sige Region Hovedstaden) og 20% i de øvrige regioner. Langt 

hovedparten af kongresdeltagerne er iflg. WOCO udlændinge. Hvis 90% af de 80% og 

fx 70% af de 20% er udlændinge, så er ca. 72% + 14% = ca. 86% af 

kongresdeltagerne udlændinge. Dette er et tænkt regneeksempel, som må 

justeres/verificeres.  

Hvis man ser i listen over abstracts eller listen over delegerede på akademiske 

konferencer eller kongresser, vil man kunne benytte andelen af udenlandske 

bidragsydere som overgrænsen for andelen af udlændinge på (de pågældende) 

konferencer eller kongresser. 

En nøjere analyse viste jf. kap. 2, at andelen af udlændinge øst for Storebælt var på 

godt 93% i 2017 og vest for Storebælt ca. 65%, afhængigt af, om der tales om antal 
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delegerede eller antal kongres-dage. Vi ved, hvilken andel af de delegerede og af 

kongres-dagene i 2017, som lå hhv. øst og vest for Storebælt. Disse andele benyttes 

til at vægte den samlede andel af udlændinge målt på hhv. antal delegerede og antal 

kongres-dage, jf. Tabel 22. 

Tabel 22 Andelen af udlændinge ved kongresser øst og vest for Storebælt i 2017 

 

Note: Denne tabel er et supplement til Tabel 4.  

  

Vægt, 

delegerede

Udlændinge, 

delegerede

Vægt, 

kong.dage

Udlændinge, 

kongresdage

Vest-DK 20,9% 63,7% 20,1% 65,6%

Øst-DK 79,1% 93,1% 79,9% 93,3%

Vægtet 100% 87,0% 100% 87,8%
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Bilag 9. Indtryk fra ”Møde & event messen 2018” i Bella Center 

28/2 2018 

Da jeg (forfatteren) nævnte, at jeg var ved at skrive på en rapport om mødeturismen 

i Danmark med særligt henblik på internationale foreningers kongresser i Danmark, 

var det generelle indtryk, at udstillerne straks sagde, at ”så skal du tale med NN”, 

dvs. en af medlemmerne af MeetDenmark, det være sig WOCO, VisitDenmark eller et 

af de regionale selskaber (Aalborg, Aarhus, Inspiring Denmark). Så hoteller og 

konferencecentre ser helt klart MeetDenmark-medlemmerne som deres 

samarbejdspartner og den, de støtter sig til på dette felt.  

Internationale foreningsmøder udenfor Storkøbenhavn synes at være op-ad-bakke, en 

svær øvelse. Roskilde (med messecenter og mødesale) og Nykøbing Falster (med 

teatersal og omkringliggende hoteller) er eksempler på destinationer med konference- 

og kongres-faciliteter, hvor man mærker afstanden til center-området, selv om 

afstanden ikke er stor. Men hos fx Green Solution House hotel- og mødecenter i 

Rønne på Bornholm så man derimod ikke afstanden som noget problem. Man havde 

haft internationale konferencer arrangeret af fx DTU, med afsæt i bæredygtighed, 

hvor de delegerede er vant til at rejse, vant til at skifte fly, så en flyvetur på ekstra 25 

minutter afskrækkede ikke. Og man ville gerne have flere internationale konferencer 

m.v. på øen, men det skal jo være aktører fra viden-miljøerne, som tager initiativet til 

det.  

Der er forskellige grupper af deltagere ved konferencer samt kongresser evt. med 

tilknyttet udstilling. For det første er der de lokale, som ikke nødvendigvis overnatter, 

selv om de deltager i en konference af mindst to dages varighed. Der er også 

eksempler på lokale, og måske andre, som kun deltager en dag. For det andet er der 

de ikke-lokale danske delegerede, og endelig er der de udenlandske delegerede. Selv 

om sidstnævnte tager afsted fra konferencestedet (ude i provinsen, fx i Nyborg), når 

konferencen er slut, så er der nogle, som efterfølgende tager en overnatning i 

København, afhængig af hvordan det passer med flytiderne. På Hotel Nyborg Strand 

havde man i 2017 bl.a. en konference med 250 delegerede, kardiologer, hvoraf 80% 

var udlændinge. Mange kommer dagen før konferencen begynder, men de rejser, når 

den er slut, evt. med en overnatning i København. Og der var konferencen ”Nordisk 

fertilitet” med 300 delegerede, hvoraf 60% var udlændinge, men med få 

overnatninger før/efter. Man ser også endags-delegerede uden overnatning.  

Flere hoteller er 4-stjernede, men med 5-stjernede konference-faciliteter. De statsligt 

ansatte må ikke bo på 5-stjernede hoteller. Og der findes i øvrigt et antal hoteller med 

statsaftaler. På Hindsgavl slot ser man sig placeret lige midt i Danmark, hvilket jo er 

godt, når eller hvis der er tale om delegerede fra forskellige egne af Danmark. 

Udenlandske delegerede er der ikke så mange af.  
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Aalborg Kongres & Kultur Center ligger fysisk i sammenhæng med et Scandic hotel, 

men gæsterne i AKKC benytter også fx Comwell Hvide Hus. Man har to store kongres-

sale og 9 lidt mindre. Arbejdet med at skaffe kongresser sker via VisitAalborg. Der 

nævnes konferencer eller kongresser med 200-400 gæster. Der er mange parametre i 

spil, og mange forskellige faktorer, som er med til at afgøre, om begivenheden 

kommer til at finde sted ”her” eller et andet sted: Pris, faciliteter, infrastrukturen 

(herunder transportforbindelserne). Varigheden kan være 2-3 og op til 5 dage. Der er 

forskellige typer af begivenheder, nogle er med udstilling. Dem, der skal stille 

udstillingerne op kommer dagen før. Der er typisk 3-4 hoteller i spil.   

Hos Odense Congress Center med messe-område, konference-faciliteter og hotel er 

man ved at afslutte byggeri af Odeon Hotel. Bestyrelsen for Inspiring Denmark er 

ambassadør-team for tiltrækning af kongresser til Region Syddanmark. Fx sikrede 

man i 2017 kongres, som først skal afvikles i 2024. Man har både business og leisure 

som målgrupper – for det nye hotel og de eksisterende med i alt 343 værelser. Da 

lærerne sidst fandt anledning til at mødes i stor stil var der 8000 deltagere i OCC. Man 

har kongresser bl.a. indenfor læge- og medicinal-området, i samspil med SDU. 

Arbejdet med at arrangere en kongres afskrækker ikke de drivende kræfter i den 

forbindelse, men man ser det derimod som en ære for universitetet at ”hoste” en 

kongres, og det er noget, som skaber goodwill.  

Hos Munkebjerg i Vejle har man primært danske gæster og konferencer med danske 

deltagere. Man har bl.a. en konferencesal med plads til 720 tilhørere og 158 værelser. 

Man har 4-stjernet hotel, men 5-stjernede mødefaciliteter samt statsaftale. Ved 

konferencer med andre end danskere er der primært tale om, at der desuden er 

deltagere fra de andre skandinaviske lande. Der kunne fx være tale om en konference 

for yngre læger med vægt på læring. Man slår på, at der kun er 25 minutters kørsel 

til/fra Billund, underforstået at der derfra er mange flyforbindelser.  

Hos Legoland Hotel og Kongres har man primært firma-møder og nationale 

foreningsmøder i højere grad end internationale foreningskongresser. Hovedparten af 

møde- og konference-gæsterne er således danskere. Man har også Legoland i bl.a. 

London, så det er svært at trække englændere til konference i Billund. Det samme 

gælder Tyskland og flere andre lande, hvor der også er et Legoland.  

Hos Marselis Hotel i Århus mener man godt, at man kan inddele konference-

deltagerne i (1) de lokale, ikke overnattende (2) andre danske delegerede, 

overnattende (3) udenlandske overnattende delegerede.     

Store sportsbegivenheder er eksempel på begivenheder, der i lighed med 

internationale foreningskongresser er interessante set ud fra en destinations- og 

hotel-synsvinkel. Scandic Hotels er en meget stor hotelkæde med mid-range hoteller. 
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Der er generelt stor hotelkapacitet i hovedstadsområdet, WOCO’s felt, med 3-4-5-

stjernede hoteller.    

Kongresser, herunder internationale foreningskongresser, er ”noget for de større 

byer”. VisitDenmark, WOCO og regionerne (jf. MeetDenmark) er vigtige spillere på 

feltet. Der skal ikke blot være konference- og kongres-faciliteter, men også være 

mulighed for oplevelser. Prismæssigt ligger Aarhus og København på samme niveau. 

Men det opfattes sådan, at man i mange sammenhænge sondrer mellem København 

og provinsen (det øvrige Danmark), hvilket man bl.a. har lært sig på Hotel- og 

Restaurantskolen i København. 

Hos Radisson Blu har man ”mange internationale foreningskongresser”. Marts og 

november nævnes som store møde-måneder generelt.  

Admiral Hotel er en af dem, som henviser til WOCO som dem, der har den talmæssige 

og anden viden om kongresser, herunder internationale foreningskongresser i 

hovedstadsområdet.  

Hos DGI Byen har man hovedsageligt danske deltagere i møder (og det samme 

gælder hos DGI i Århus). Hos DGI Byen har man både Øsknehallerne og en række 

andre konferencelokaler. Overnatning finder sted flere steder, selv om mødet finder 

sted i DGI-byen.  

Tivoli har ”ofte noget ud af det”, når der afholdes kongresser i fx Bella Center. Der 

kan være tale om velkomstreception, festmiddage, eller simpelthen en tur i Tivoli. 

Man har en stor kongressal.  

Arp-Hansen samarbejder med WOCO omkring de internationale foreningskongresser. 

Der er mange parametre som afgør, om det bliver Arp-Hansens hoteller, som vælges. 

Det er en lang proces.  

Hos Choice Clarion har man 5 hoteller i København-området, herunder det tidligere 

Hilton hotel med sin beliggenhed lige ved lufthavnen. Man har mange firma-møder. 

Sæsonmæssigt nævnes april-maj og september-oktober som de travleste måneder 

hvad angår møder. Ja, ferieturismen supplerer mødeturismen på overnatnings-delen, 

men ikke mht. konference-lokalerne, der jo også gerne skal udnyttes. De 5 hoteller 

har forskellige strategier mht. hvilke parametre, man spiller på for at vinde den 

samlede møde-pakke. Det er ofte værelsesprisen, der er i fokus. Men middagen 

(bespisningen) hører også med i billedet.  Hen over ugen er tirsdag, onsdag og (især) 

torsdag de mest populære dage til konferencer og kongresser. Men kan mandagen 

indgå, kan man spille lidt på prisen. Om der skal overnatning til før (og/eller efter) 

afhænger af starttidspunktet. Hvis det er kl. 8 eller 9 om morgenen kan tilrejse være 

nødvendig aftenen/dagen før. Det afhænger af, hvilken gruppe (hvilke nationaliteter), 

der er tale om.  
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Copenhagen Louncg leverede de stole m.m., som benyttes ved messen i Bella Center. 

Man har op til 900 stole af samme slags, hvortil kommer, at man kan skaffe flere via 

samarbejdspartnere. 2018 ventes (af Copenhagen Lounge) at blive det største 

kongres-år. 2016 og 2017 var begge gode kongres-år, men regnskaberne for 2017 er 

ikke afsluttede. Det kræver erfaring at stå for en stor kongres, herunder catering, som 

klares af BC Hospitality Group. Der peges på Bella Center som ”det eneste sted, som 

kan klare de største kongresser”.  

Det Kongelige Teater er ”at anderledes sted” for virksomheder at holde deres møder 

og konferencer. Der er hovedsageligt tale om danske deltagere. Man udlejer 

lokalerne, men står ikke for indholdet. Man kan arrangere rundvisninger. Teatret har 3 

sale, teaterscener. Men det er ikke dem, som benyttes til møder og konferencer. 

Teatret samarbejder med incoming-bureauer (formentlig om rundvisninger eller 

billetter til forestillinger). Og deres kunder er alle sammen udlændinge.    

Hos Experimentarium er man på banen med rammerne til ”fænomenale møder og 

finurlige events”.   

Selv om de fleste møder og kongresser finder sted på hoteller, byder også 

Danhostel.dk/kursus sig til med 28 certificerede møde- og kursusfaciliteter. Og jo, da 

der var klima-kongres i København for nogle år siden, var der også nogle af de 

delegerede derfra, som valgte at bo på vandrerhjem (city).  

Alle hoteller m.fl. peger på aktørerne i MeetDenmark (uden dog at nævne 

sammenslutningens fælles navn), når det gælder tiltrækning af internationale 

foreningskongresser: WOCO, VisitDenmark, Inspiring Denmark, VisitAarhus, 

VisitAalborg - hvortil kommer, at også VisitNordsjælland m.fl. lidt mere lokale aktører 

nævnes, og som promoverer deres områder.  

”Unikke Mødesteder i Kongernes Nordsjælland” er et brand under hovedbrandet 

”Kongernes Nordsjælland”. Man har 13 mødesteder, som arbejder sammen på 

kommercielt grundlag, samtidig med, at man er konkurrenter. Som perlen (eller 

kronjuvelen) i området har man Kronborg Slot. Der er 5 kommuner, som slog sig 

sammen mhp. at fremme mødeturismen i Nordsjælland. Det var et af de første 

destinations-selskaber, hvor man så den slags samarbejde. Mødeturismen eller møde-

turisme-forbruget i området er på 1,1 mia. iflg. seneste opgørelse, dvs. 23% af det 

samlede turismeforbrug på 4,9 mia. kr. Man arbejder på visse måder som én 

kommerciel virksomhed og har bl.a. en markedsføringsplan/-strategi for hvert år. Man 

har herunder mål for bl.a. antal klik på hjemmesiden. Man deler viden, og der er 

desuden tale om ”hard-core” marketing. 93% af mødegæsterne er danske. Man har 

konferencer/kongresser med fx 300-400 delegerede.  
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Rungstedgaard har store lokaler, som bl.a. promoveres via annoncering og denne 

messe. Man har kunde-events. Og deres kunder arrangerer messer på 

Rungstedgaard. Der er plads til 450 delegerede i en biograf-opstilling.   

Fra Roskilde Kongres-center kan man ikke lige melde om, at man har haft nogen 

konferencer/ kongresser med min. 40% udlændinge. Man har primært danske 

konferencer og messer. Man ligger i ”provinsen”. Det opfattes som svært at trække 

internationale kongresser til destinationer udenfor København.  

Hos Meetinglillebaelt.dk melder man om 3400 senge og 26 mødesteder. Man 

samarbejder med Inspiring Denmark omkring tiltrækning af (internationale) 

konferencer og kongresser. Hos Milling Hotels Park har man mødesal til 540 

delegerede, og på Hindsgavl Slot til 600 delegerede, sidstnævnte dog ikke med 

overnatning. Man kan komme på vandretur ovenpå den gamle Lillebæltsbro med 

sikkerhedsline, hvis det kunne friste, på samme måde som på Sidney Harbour Bridge.  

Hornstrup Kursuscenter lidt nord for Vejle har været nomineret som ”Årets 

Konferencecenter” syv gange og har vundet de fem, bl.a. i 2017. Der er tale om en 

gammel landsbyskole med 8 mødelokaler.  

I Vingsted åbner man i august 2019 et konference- eller kongres-lokale med plads til 

770 personer i biografopstilling eller 540 ved skolebordsopstilling i den største sal. 

Hertil kommer 3 andre sale.  

I Meeting Point Hyllie har man 12 minutter fra Kastrup Lufthavn kongres-faciliteter, 

som konkurrerer imod København, og hvor mødeplanlæggere, som ellers skifter 

mellem Stockholm og Göteborg har fundet ud af, at man også kan holde møderne i 

Malmø. Hos hotelkæder med hoteller på begge sider af Sundet har man indtryk af, at 

det er lidt lettere at trække danske møder til Sverige end svenske møder til Danmark. 

Moms kan refunderes på begge sider af Sundet, og der findes blanketter til det. Der er 

ca. 200 store og mellemstore byer i Europa, som konkurrerer indbyrdes om 

internationale konferencer og kongresser, men derimod ser man ikke byer i Asien som 

værende de umiddelbare konkurrenter.    

Meetingmanager.dk har et værktøj til mødeindkøb. Firmaet Conference Manager 

leverede tilmeldingssystemet til denne messe. Skilte til delegerede er et niche-produkt 

for sig. Hos Lykkeco.dk tilbyder man teambuilding, bl.a. omkring opklaring af mord!  

Kursuslex stod som arrangør af møde- og event-messen. Kursuslex udgiver et 

magasin, hvor man fokuserer på skiftende temaer. Desuden har man tilknyttet et 

websted: Konference.dk med oplysninger om 326 ”venues” og priser på (de fleste af) 

disse. Et lignende indhold findes i Håndbogen Let’s meet, udgivet af Kursuslex, med 

over 200 ”Møde- og konferencesteder 2018”, årets udgave p.t. 


