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Aarhus, den 31. marts 2016 

 

 Nu begynder kæmpekonference i Aarhus 
 

På søndag går starten til den største internationale Aarhus-konference i 20 år. 

SportAccord Convention henter 2000 konferencegæster, flere arbejdspladser og flere 

penge til byen.  

 

Aarhus stryger op ad listen som internationalt konference-hotspot, og rekordmange store 

konferencer finder vej til byen. Fra 2. til 7. april er den europæiske kulturhovedstad vært ved en 

vaskeægte konference-kolos med 2000 deltagere fra hele verden, når den internationale 

SportAccord Convention på mandag begynder i Scandinavian Center Aarhus 

 

”Det har enorm værdi for Aarhus at lægge by til en konference af den her kaliber. Værtskabet giver 

massiv international bevågenhed og har stor strategisk betydning i forhold til at tiltrække nye 

internationale sport-events. Samtidig genererer det et væsentligt skattemæssigt provenu og flere 

nye arbejdspladser,” siger direktør i VisitAarhus, Peer H. Kristensen.  

 

Konferencen er den største, Aarhus har lagt by til i 20 år, og ifølge VisitDenmarks analyser vil 

SportAccord Convention forme 36 nye arbejdspladser og et skatteprovenu på 12,3 millioner kroner. 

Aarhus-konferencen har allerede og vil i den kommende uge få omtale i medier over hele verden, 

idet Paris og Los Angeles skal præsentere deres bud på OL-værtsskab i 2024 under konferencen i 

Aarhus.  

 

Interessen for Aarhus som konference-by er generelt eksploderet, og ifølge Peer H. Kristensen 

handler det nu om at bevise over for verden, at Aarhus er blandt de førende værtsbyer for 

internationale events.  

 

”Hele byen arbejder sammen om at give konferencegæsterne en god oplevelse, og SportAccord 

Convention er en perfekt lejlighed til at demonstrere, at vi har konferencefaciliteter, attraktioner og 

gastronomi i international klasse. Med byggeriet af det nye konferencehotel på Aarhus Ø gearer vi 

samtidig byen til også i fremtiden at kunne hoste de helt store events, der er med til at styrke 

Aarhus’ brand som second city,” siger han. 
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FAKTA: 

 

• Erhvervsturister har generelt et højere døgnforbrug end ferie- og fritidsturister, og 

konferencegæster er blandt de højst forbrugende. VisitDenmark opgør døgnforbruget 

fordelt på overnatning, oplevelser, restaurant og shopping til godt 3.000 kroner pr. 

konferencegæst. 

• Turistforbruget har stor betydning for den generelle økonomiske aktivitet. For hver gang 

kommunen opnår én million kroner i turismeforbrug, genererer det i praksis 1,2 helårsjob, 

460.000 kroner i værditilvækst samt skatteindtægter på 320.000 kroner.  

 

 

 
Billedtekst: På søndag begynder den internationale SportAccord Convention i Aarhus, og byen har 

redt op til 2000 værdifulde deltagere.  

 
 
 

 

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 



 
PRESSEMEDDELELSE 

	
	
	
		

21

 

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

erhvervsturismen for 2 milliarder kroner af forbruget. 

 


