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Aarhus den 4. maj 2017 
 

25 år i tråd med turismen 
 

I maj har direktør i VisitAarhus Peer H. Kristensen 25-års jubilæum i dansk turisme. Hans 
erfaring, mod og blik for strategisk samarbejde har boostet turismen i Aarhus markant. 
 
Peer Heldgaard Kristensen, der de seneste fem år har stået i spidsen for VisitAarhus, runder i maj et 
skarpt hjørne i sin karriere i dansk turisme. For 25 siden indledte han en rejse, der blandt andet har 
budt på direktørposter hos VisitHerning, Hotel Vejlefjord og det regionale turismeudviklingsselskab 
for Vejle og Sønderjyllands amter. 
 
Siden 2012 har han bragt sin indsigt i spil hos VisitAarhus, og med Peer Heldgaard Kristensen ved 
roret har byen set en eksplosiv vækst i turismen. Fra 2011 er antallet af gæstenætter i Aarhus steget 
med over 40 procent til omkring en million kommercielle overnatninger. På samme måde er antallet 
af krydstogtgæster i Aarhus vokset fra 4.300 i 2010 til historisk høje 70.000 i 2016 – en rekord, der 
allerede i år bliver slået, når 90.000 krydstogtturister går i land i Aarhus Havn.  
 
”På Peers vagt er vi lykkedes med at genopfinde byen med fokus på destinationsudvikling og 
branding, og Aarhus har efterhånden indtaget en sikker position som moderne og gæstevenlig second 
city. Lige nu er vi godt hjulpet af kulturhovedstadsåret, men det et vigtigt, at vi fastholder en positiv 
kurs efter 2017, og Peer er eminent til at spille de lange bolde,” siger bestyrelsesformand i 
VisitAarhus, Sten Tiedemann. 
 
Med Peer Heldgaard Kristensen i direktørstolen har Aarhus set et opgør med det traditionelle møde 
med turisterne til fordel for dialog i sync med den digitale tidsalder og i øjenhøjde med den moderne 
gæst. #Aarhusmodellen har skabt fundamentet for en mere offensiv markedsføring, der har givet 
plads til fortællingen om Aarhus på det globale marked. Verden har kvitteret med massiv omtale i 
internationale medier og rejseguides. Den positive opmærksomhed har medvirket til at lande titlen 
som Europæisk Kulturhovedstad 2017. 
 
Det er særligt modet til at bryde med traditioner og gå innovativt og moderne til værks, der har 
sprøjtet vækst i årene på turismen i Aarhus. Men det er i høj grad også Peer Heldgaard Kristensens 
samarbejdstankegang, der har bragt byen ”in top of mind” hos både danske og udenlandske turister. 
Den Aarhus-fødte direktør har således spundet et stort net af strategiske partnerskaber på tværs af 
turisme- og videninstitutioner både lokalt og regionalt. 
 
”Aarhus har turde gå forrest på en lang række områder, og ikke mindst har vi arbejdet sammen om at 
bygge byen op til et internationalt hotspot for blandt andet konference-, krydstogt- og feriegæster. 
Peer er fan af samarbejder, og det er uden tvivl den fælles indsats, der har givet pote, og som vi 
fortsat skal prioritere og udbygge, hvis Aarhus og Region Midtjylland også fremadrettet skal være 
attraktive mål for turisterne,” siger Sten Tiedemann.   
 
Foruden sin direktørtid hos VisitHerning, Vejlefjord og det regionale turismeudviklingsselskab for 
Vejle og Sønderjyllands amter har Peer Heldgaard Kristensen slået sine turismefolder som salgs- og 
marketingchef i Fyntour. Han er i dag direktør i VisitAarhus, næstformand i Aarhus Lufthavn, 
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medlem af Turismens Vækstråd, medlem af formandskabet i Vækstforum i Region Midtjylland og 
formand for Danske Destinationer. 
 
Jubilæet markeres med reception den 9. maj fra klokken 14.00 til 16.00 på Scandic Hotel Aarhus 
City.   
 
Billedtekst: 47-årige Peer Heldgaard Kristensen runder 25 år i dansk turisme.  
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 

VisitAarhus’ direktør, Peer Heldgaard Kristensen, på telefon 87 31 50 10 eller mail 

phk@visitaarhus.com  

 

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos 

VisitAarhus’ kommunikationsbureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail 

tbj@ehrenberg-kommunikation.com 

 

 
Om VisitAarhus 
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.  Turismen i Aarhus har 

oplevet en flot vækst i de seneste år. De kommercielle overnatninger tæller i dag over en million, og 

således er der sket en stigning på over 41 procent i perioden fra 2011 til 2015. Turister spenderer 

godt 3,65 milliarder kroner årligt på overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står 

erhvervsturismen for 2 milliarder kr. af forbruget. 

 


