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Aarhus er blandt verdens 100 mest populære kongresbyer
Aarhus er kommet i top 100 på den spritnye verdensrangliste, som ICCA – The
International Congress & Convention Association, løfter sløret for i dag.
Det er med galopperende gazelle-fart, at Aarhus spurter op ad ICCAs eftertragtede verdensrangliste
over de mest benyttede kongresbyer. Aarhus indtager en flot plads som den 99. mest populære
kongresby i verden. Det er et kvantespring i forhold til sidste år, hvor Aarhus lå på 207. pladsen. Den
store fremgang skal ses i lyset af en omfattende og fokuseret indsats for at profilere Aarhus som
international kongresby.
”Det er en fantastisk nyhed, at Aarhus har bevæget sig så hurtigt op i top 100 på ICCA’s
verdensrangliste. Aarhus er en by med internationale ambitioner, og vi har investeret kraftigt i det her
marked de seneste år. Den flotte placering er et glædeligt tilsagn om, at vores fælles satsning inden for
internationale konferencer allerede er begyndt at bære frugt”, siger Jacob Bundsgaard, borgmester i
Aarhus kommune.
Satsningen er et led i et strategisk samarbejde mellem Aarhus kommune, Region Midtjylland, Aarhus
Universitet og VisitAarhus. Siden samarbejdets begyndelse i 2011 har Aarhus oplevet en vækst på 16,9
procent, når det gælder erhvervsturismeovernatninger. Erhvervsturister spenderer i gennemsnit fem
gange så mange penge i døgnet som ferieturister. Således har erhvervsturisme en væsentlig
økonomisk betydning for Aarhus og Region Midtjylland.
“Det hastigt stigende antal af internationale konferencer i Aarhus er et tydeligt bevis på, at Region
Midtjyllands vækststrategi inden for turisme, er lykkedes til glæde for hele regionen. Aarhus og
VisitAarhus er vores vigtige medspillere i denne indsats, ligesom Aarhus Universitet som international
vidensinstitution spiller en vigtig rolle”, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.
På Aarhus Universitet glæder man sig også over, at det engagerede samarbejde har styrket Aarhus’
position som konferenceby, og rektor Brian Bech Nielsen udtaler:
”Vi har i samarbejde med VisitAarhus arbejdet målrettet på at skabe de bedste rammer for
internationale konferencer på Aarhus Universitet, så deltagerne kan få det optimale udbytte samtidig
med, at vores forskere kan føle sig godt tilpas ved at påtage sig værtskabet. Det er lykkedes til fulde".

PRESSEMEDDELELSE
Skandinaviens næststørste byer stormer frem
Den nye verdensrangliste fra ICCA viser en generel tilbagegang for de skandinaviske hovedstæder,
mens både Danmark og Sveriges næststørste byer stormer frem. Både København og Stockholm er
gået otte pladser tilbage til en henholdsvis 16. og 20. plads, mens Gøteborg – lige som Aarhus – er
gået frem. Som nummer 1 på listen ligger Paris efterfulgt af Madrid og Wien.
“Takket være den politiske opbakning og en fokuseret indsats har vi en klar forventning om at
fortsætte den positive udvikling og styrke indsatsen frem mod 2020, hvor vores mål er at placere
Aarhus i top 75 i verden og i top 50 i Europa, når det gælder internationale konferencer”, siger Peer H.
Kristensen, direktør i VisitAarhus.
ICCA har afsløret listen over for organisationens medlemmer, heriblandt VisitAarhus, men den fulde
verdensrangsliste offentliggøres først i juni måned.

Læs mere på www.iccaworld.com og se

http://www.iccaworld.com/npps/story.cfm?nppage=4020
Fototekst: Aarhus stormer frem som international kongresby og er nu blandt verdens 100 mest
populære konferencebyer.
Foto: VisitAarhus. Foto kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale.

For yderligere information kontakt venligst:
Borgmester i Aarhus kommune, Jacob Bundsgaard på telefon 89 40 21 00 eller på mail
borgmester@aarhus.dk
Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen på telefon 78 41 00 10 eller på mail
bent.hansen@rr.rm.dk
Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen / pressechef Anders Correll på telefon 28 99 22 35
eller på mail ac@adm.au.dk
Direktør i VisitAarhus, Peer H. Kristensen, på telefon 87 31 50 10 eller mail phk@visitaarhus.com

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsm ål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen
hos VisitAarhus’ PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller
mail tbj@ehrenberg-kommunikation.com

Om VisitAarhus
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VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen i
Aarhus og at markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål.
VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, hvis mission er at bidrage til, at turismen i Aarhus skaber
resultater for byen, regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret
viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster.
Læs mere på www.visitaarhus.com

