
TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER
25. JANUAR 2019 KL. 9.00 - 13.30  

HOTEL KICK-OFF 
2019

TRENDS & NØGLETAL 

HORESTA kickstarter 2019 med to 
spændende medlemsarrangementer, 
hvor du kan blive opdateret på ten-
denserne i hotelmarkedet.

Det første seminar, som afholdes d. 
25. januar 2019, sætter særligt fokus 
på udviklingen på det københavnske 
hotelmarked, mens det andet sem-
inar i højere grad fokuserer på ho-
teludviklingen uden for Hovedstaden. 
Datoen for dette seminar offentlig-
gøres snart. 

HORESTA vil sammen med en række 
eksterne eksperter klæde dig godt på 
til 2019 med den seneste viden om 
gæsternes adfærd, den kommende 
udvikling i kapaciteten samt forvent-
ningerne til de kommende år.

Deltagelse er gratis, men der op-
kræves et gebyr på 500 kr. ekskl. 
moms ved afbud efter d 23. januar 
eller no-show.

OBS: 
Deltagelse er eksklusivt for hotel- 
medlemmer.

Vi glæder os til at se dig!



09.00 – 09.30 REGISTRERING OG MORGENMAD

09.30 – 09.40 VELKOMST
Katia K. Østergaard, Adm. direktør, HORESTA  

 
09.40 – 10.20 UDVIKLINGEN PÅ DET KØBENHAVNSKE HOTELMARKED OG HOTELLERNES FOR-

VENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR
Benedikte Rosenbrinck, Forsknings- og udviklingschef, HORESTA
Benedikte Rosenbrinck vil præsentere de seneste tal og tendenser på det københavnske 
hotelmarked. Du kan bl.a. blive opdateret på udviklingen i gæster og segmenter, samt få 
et indblik i den kommende udvidelse af kapaciteten. Desuden præsenterer vi resultaterne 
fra en ny HORESTA undersøgelse, der bl.a. ser på hotellernes forventninger, udfordringer 
og strategiske tiltag.

10.20 – 10.50 KØBENHAVN SET MED INTERNATIONALE HOTELØJNE 
   Trine Hardy, Hotel Manager, citizenM Copenhagen Rådhuspladsen

Hollandske citizenM har netop åbnet et hotel på Rådhuspladsen. 
Trine Hardy vil fortælle om baggrunden for valget af København, synet på det københavn-
ske hotelmarked samt kædens forventninger til det nye hotel.

10.50 – 11.10  PAUSE 

PROGRAM
København den 25. januar 2019
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11.10 – 11.50  KONGRESMARKEDET OG KØBENHAVNS TURISMEMÆSSIGE POTENTIALE
Kit Lykketoft, Kongreschef, Wonderful Copenhagen
Kit Lykketoft vil fortælle om de internationale tendenser på kongresmarkedet, og hvor København står i 
konkurrencen om at tiltrække events og kongresser. Desuden vil hun give et indblik i nogle af resultaterne fra 
et nyt projekt, der afdækker, hvad der skal til for at løfte hovedstaden op i en ny global turismeliga.

11.50 – 12.20 ÆNDREDE REJSEVANER OG NYE FLYRUTER TIL KØBENHAVN
Thomas Thessen, Chief Traffic Forecaster, Copenhagen Airports
En stor andel af gæsterne på hovedstadens hoteller rejser gennem Københavns Lufthavn. Thomas Thessen 
vil fortælle om tendenserne i rejsemønstrene, samt om forventningerne til nye flyruter og destinationer i de 
kommende år.

12.20  - 12.50 HVORDAN SIKRER VI, AT VÆKSTEN FORTSÆTTER? 
Katia K. Østergaard, Adm. direktør, HORESTA  
Den internationale turisme vokser, men det samme gør konkurrencen om at tiltrække og fastholde gæsterne. 
Katia Østergaard vil tale om, hvor gæsterne skal komme fra, og hvad skal der til for at tiltrække dem?

HEREFTER BYDER VI PÅ FROKOST OG MULIGHED FOR NETWORKING.
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TILMELD DIG PÅ HORESTA.DK/EVENTS


