En samlet turismeindsats
Frederiksberg-løsningen 2016-2020
Målrettet styrkelse af detailhandlen
Frederiksberg Erhverv arbejder løbende på at forbedre vilkårene for detailhandlen på Frederiksberg. En af
hovedopgaverne er at bidrage til en styrkelse af kundegrundlaget, og her er turisterne et væsentligt bidrag.
Det er vores opfattelse, at styrkelsen af kundegrundlaget med flere turister vil kunne øge omsætningen i
detailhandlen med 300 – 500 millioner. kr.. Den samlede omsætning i detailhandlen på Frederiksberg (ca. 500
butikker og restauranter) var i 2012 ca. 4.5 milliarder kr. Den øgede omsætning fra turister vil svare til en
stigning i omsætningen på ca. 10 pct.
Realiseringen af dette potentiale kræver iværksættelse af en bred vifte af aktiviteter og initiativer, der
tilsammen vil øge tilgangen af turister til handelsstrøgene på Frederiksberg. Frederiksberg Erhverv bygger
videre på Frederiksbergstrategien og Erhvervsstrategien, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. De
kommunale strategier bygger på kommunalt samarbejde med en bred vifte af institutioner og organisationer
som f.eks. Wonderful Copenhagen og Frederiksberg Erhverv. Events udgør en central og konkret aktivitet,
hvor afviklingen varetages dels af kommunen og dels af forskellige aktører som f.eks. Wonderful
Copenhagen, Frederiksberg Erhverv samt private aktører som f.eks. Stella Polaris.
Frederiksberg Erhverv ser sig selv som en central aktør i en styrket turismeindsats på Frederiksberg.
Frederiksberg Erhverv er med sin tætte relation til butikker, cafeer og restauranter og kulturinstitutioner
centralt placeret som det naturlige udgangspunkt for varetagelse af turismeindsatsen.
Frederiksberg Erhverv har derfor udarbejdet en plan for en samlet turismeindsats. Planen indeholder
punkter/aktiviteter, som foreningen finder nødvendige for, at der kommer en øget tilstrømning af
besøgende udefra og by-turister til Frederiksberg. Der er tale om et projekt, som starter op i 2016 og
evalueres i 2020 med det formål at udarbejde en ny og mere slagkraftig strategi for området. Frederiksberg
Erhverv er initiativtager, og eksekveringen af den samlede plan kan foregå i samarbejde med en bred vifte af
aktører såsom Frederiksberg kommune, Wonderful Copenhagen, Visit Denmark og en række lokale aktører
som hoteller, restauranter, Frederiksberg Centret, Frederiksberg Museerne m.fl.

Frederiksberg-løsningen
Frederiksberg løsningen er en samlet plan for turismeindsatsen på Frederiksberg, som indeholder følgende:
1. Fornyelse af aftalen med Frederiksberg Kommune, så der bliver tale om en egentlig erhvervsaftale
byggende på en arbejdsdeling mellem Frederiksberg kommune og Frederiksberg Erhverv. Arbejdsdelingen
går ud på, at kommunen tager sig af erhvervsvilkårene og relevante dele af erhvervsservicen som f.eks.
iværksætterkurser m.m. Erhvervsforeningen tager sig af andre dele af erhvervsservicen, som f.eks.
iværksætternetværk, kontakt til risikovillig kapital m.m. samt event- og turismeaktiviteter.
2. Den nye erhvervsaftale skal således omfatte en målrettet og synlig lokal turismeservice på Frederiksberg.
Der skal etableres et lokalt turistkontor på Frederiksberg og midlerne hertil forventes helt eller delvist

finansieret af Frederiksberg Kommune og evt. Wonderful Copenhagen. Driften af turistkontoret og
aktiviteterne varetages af Frederiksberg Erhverv.
3. Erhvervsaftalen skal ligeledes indeholde etablering og finansiering af en central event-enhed på
Frederiksberg, som bygger på et tæt samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Erhverv.
Den centrale eventenhed styrer og planlægger alle eventaktiviteter på Frederiksberg evt. i samarbejde med
eksterne eventselskaber som Wonderful Copenhagen, Stella Polaris m.fl.
4. Etablering af online turistplatform ”Visit Frederiksberg”. Sitet finansieres af Frederiksberg Erhverv og
forventes at være klar marts/april 2016. Driften varetages af Frederiksberg Erhverv og kan evt. indgå i
Erhvervsaftalen med Frederiksberg Kommune. ”Visit Frederiksberg” er yderligere beskrevet nederst i dette
notat.
5. Handelsstrøgene og byrumsmiljøerne, der støder op til seværdigheder, skal udvikles og forbedres. Der skal
etableres forbindelseskorridorer med henblik på at forbedre adgangsforholdene til og fra de nærliggende
seværdigheder. Alt sammen med det formål at forbedre den samlede oplevelse for lokale, besøgende fra
regionen og turister. Frederiksberg Erhverv udarbejder planforslag hertil.
6. Der etableres et samarbejde med de selskaber, der står for driften af turistbusser, som kører til og fra
Københavns centrum, om turistservice, herunder etablering af stoppesteder centrale steder på
Frederiksberg, som f.eks. Frederiksberg Alle/Frederiksberg Runddel, Gl. Kongevej og Frederiksberg Rådhus.
7. Der skal arbejdes for en opdatering af det samlede brand for Frederiksberg Kommune med afsæt i
ovenstående.

Visit Frederiksberg
Ovenfor er angivet de aktiviteter og initiativer, som Frederiksberg Erhverv finder nødvendige for at nå den
ønskede stigning i omsætningen i detailhandlen. Heraf udgør et online site, ”Visit Frederiksberg”, en vigtig
brik i den samlede indsats.
Sitet ”Visit Frederiksberg” vil give turisterne mulighed for at danne sig et overblik over seværdigheder,
gourmetoplevelser og shopping på Frederiksberg. Sitets profil vil bl.a. være inspireret af konceptet ”Meet the
Locals”, som anvendes i mange lande og byer rundt verden. Vi ser det som vores opgave at tilføje dette
koncept den særlige fortælling om Frederiksberg. En fortælling, som giver by-turister en indsigt i den lokale
kultur på Frederiksberg omfattende fremtrædende personligheder inden for politik, kultur og erhverv,
centrale institutioner, bygnings- og havearkitektur, shopping, cafeer og restauranter. m.m. Alt sammen
forhold, som har bidraget til at gøre Frederiksberg til den by, vi kender i dag.
Sitet skal indeholde dels guidede ture og dels forslag til ture, som turisterne selv kan gennemføre. Turene vil
have forskellige temaer som bygningsarkitektur, havearkitektur og kulturelle personligheder. De
bygningsarkitektoniske ture kan f.eks. have udgangspunkt i den transformation, som byen har gennemgået
med forvandling af industrigrunde, som f.eks. Porcelænshaven til boligområder og etablering af
uddannelsesinstitutioner m.m. Havearkitekturen vil have udgangspunkt i Frederiksberg Have, Haveselskabets
små haver og den videnskabelige have ved KU Science. Af kulturelle personligheder er der flere, men en tur
rundt på Frederiksberg i H.C. Andersens fodspor kunne f.eks. være oplagt. Hertil kommer sitet til at indeholde
information om shopping, og det vi kalder ”Gourmet Frederiksberg” med byens store udbud af cafeer og
restauranter, kulturelle aktiviteter, events m.m.
Ud over selve sitet omfatter projektet også formidling og kommunikation til og med by-turister via de øvrige
sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube.
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