Discover America Denmark
Generalforsamling, Torsdag den 28. januar 2021
Direktørens Beretning

Med over 30 tilmeldte fra den danske rejsebranche, blandt andet rejsebureauer og flyselskaber, til den
virtuelle generalforsamling hos Discover America Denmark, ”så har vi næsten flere deltagere end ved en
normal, fysisk generalforsamling.”, indledte formanden for den danske Discover America-komite, Jesper
Ewald med, da han bød velkommen til generalforsamlingen.
Direktøren, Karin Gert Nielsen, indledte beretningen med at nævne, at de amerikanske leverandører til
rejsebranchen naturligvis står på spring til tidspunktet, hvor grænserne genåbnes og der igen kan rejses frit
til USA. De venter også på ketchup-effekten, og de kan også se, at konkurrenter om oversøiske turister som
Australien, New Zealand, Sydafrika og så videre, er godt i gang med at profilere sig for at være top of mind
når grænserne genåbner

Det var en glæde at se, at USA igen sidste år havde stor stand til Skandinaviens største rejsemesse, Ferie for
Alle i Messecenter Herning, sidst i februar. Og at komiteen med deltagelse af 60 amerikanske leverandører
og 260 nordiske rejsebureauagenter igen sidste år fik gennemført sit årlige USA Travel Travel Show i
København, denne gang med Brand USA deltagelse for allerførste gang. USA Travelshow blev holdt for 9.
gang i starten af marts, lige inden nedlukningen.
USA Travel Travel Show i 2021 i København er på grund af coronakrisen rykket til 1. november, hvor det
bliver afviklet på Københavns nye luksushotel, Villa Copenhagen. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 22
udstillere.
Der arbejdes på sammen med Tivoli om en USA-weekend omkring den amerikanske uafhængighedsdag, 4.
juli, forhåbentlig med den drømmedeltagelse, hvis vi for eksempel kunne få USA’s tidligere ambassadør i
Danmark, Rufus Gifford, til sammen med Ole Henriksen (den berømte danske kosmetolog fra Los Angeles,
red) til at komme i Tivoli og fortælle om USA som rejseland. Endvidere er håbet, at for eksempel danske
rejsebureauer kunne have stande i Tivoli under USA weekenden, og efterlyste gode input til, hvordan den
planlagte USA-weekend i Tivoli kan gennemføres.

Den kæmpestore årlige fagmesse for rejsebranchen, International Pow Wow er sat til at skulle holdes i Las
Vegas fra 18-22. september 2021.

Med hensyn til besøgstal så er de endelige ankomsttal til USA fra Europa sidste år er ikke klar. De seneste
tal dækker perioden fra januar til september, og som det blev som følge af coronakrisen med skrappe
rejserestriktioner til en nedgang på lige over 80 procent. Der var næsten 972.000 ankomster mellem januar
og september 2019 fra Norden og Baltikum, mens tallet sidste år i perioden faldt til tæt på 213.000. De
danske tal viste samme tendens. Fra næsten 237.000 mellem januar og september 2019 til knap 47.000 i de
tre første kvartaler af sidste år. De nordiske ankomsttal placerer stadig Norden og Baltikum som
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fjerdestørste ankomstområde fra Europa til USA, kun overgået af Storbritannien, Tyskland og Frankrig, der
alle har omtrent dobbelt så mange indbyggere som der er i Norden.
Bestyrelses sammensætningen: Siden sidste generalforsamling har Lonni Gulliksen, ejer af CCMG –
Congress Consulting Management Group, og Frank Nordbjerg Olesen, salgschef hos flyselskabet
Norwegian, forladt bestyrelsen.
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