
Evaluering af “Heart of Denmark” 
fremstødet under OL i Rio 2016

DANMARK PÅ VERDENSSCENEN



3 Heart of Denmark
5  Dansk design på Ipanema
7 Strategien
9 Konceptet for pavillonen
10 Involverende events og aktiviteter
15 Dansk erhverv viser � aget
16 Udtalelser
18 Resultater
25 OL facts
27 Projektpartnere

Indhold



Heart of Denmark
Danmark er et land med meget på hjertet. Vi har store styrker både erhvervs- og 
kulturmæssigt og som turistland. Dansk livsstil og danske styrkepositioner såsom 
bæredygtighed, klimaløsninger, cykelkultur, innovation, arkitektur og design har et 
stort potentiale i en verden, der søger nye løsninger.

VisitDenmark og Erhvervs- og Vækstministeriet tog i 2013 initiativ til at skabe et 
globalt udstillingsvindue for Danmark under en af verdens mest synlige begivenheder 
– de Olympiske Lege. Som det eneste land i verden lykkedes det Danmark at få tilladelse 
til at placere en pavillon på den berømte Ipanema-strand i Rio de Janeiro i 2016.

Den danske pavillon ”Heart of Denmark” dannede ramme om et stort kultur-, 
erhvervs- og turismefremstød, hvor målet var at præsentere det bedste 
Danmark har at byde på. Ønsket var at skabe en anderledes, innovativ og skarp 
dansk markedsføringsplatform, hvor Danmark kunne præsentere sig overfor 
verdenspressen og de OL besøgende. Samtidig kunne danske virksomheder og 
organisationer præsentere deres løsninger og mødes med nye og eksisterende 
internationale kontakter i en uformel dansk ramme.

Gennem interaktive udstillinger og aktiviteter opnåede pavillonen stor international 
opmærksomhed og havde tusindvis af besøgende i løbet af 19 dage. Fremstødet blev 
en succes og et godt eksempel på at samarbejde betaler sig på tværs af ministerier og 
sektorer. Den danske pavillon blev støttet af og udviklet i samarbejde med Industriens 
Fond, Realdania, Nordea-fonden og Grundfos.

Vidste du at... 
• Kongelige, sportsfolk, 

ministre, politikere, 
kendisser, organisa-
tioner, bloggere, m.fl. 
besøgte pavillonen

• Pavillonen blev et 
trækplaster for 
gadesælgere, fordi 
der var så mange 
mennesker

• Taxachauffører 
begyndte at bruge 
”Casa Dinamarca” som 
pejlemærke (i stedet 
for kendte hoteller i 
nærheden)
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Den danske pavillon blev designet af det anerkendte danske 
arkitektfirma Henning Larsen Architects. Det enkle og 
lette designudtryk havde klare referencer til både nordisk 
arkitektur og danske maritime traditioner. Pavillonens åbne 
design tillod desuden både lys og havbrise at strømme 
igennem om dagen, alt imens den unikke placering kom til 
udtryk. Designet var samtidig en hyldest til den brasilianske 
stjernearkitekt Oscar Niemeyer – og skabte dermed kulturel 
brobygning mellem Danmark og Brasilien.

Der blev indgået samarbejde med Martin by HARMAN, der 
har speciale i lyssætning ved store events. Virksomheden 
stod bag den spektakulære lyd- og lyssætning, der bl.a. fik 
pavillonen til at fremstå som et Dannebrogsflag om natten. 

I tillæg til ”Heart of Denmark” pavillonen opførte LEGOTM 
Brasilien en associeret LEGOTM pavillon på stranden ved 
siden af den danske pavillon og skabte god synergi og øget 
opmærksomhed omkring det danske fremstød. 

Dansk design på Ipanema
Vidste du at... 
• 5,4 ton 

aluminiumsmaster 
blev brugt til 
pavillonen

•  1.200 meter kabel 
blev trukket til lyd- og 
lyssætning

•  3 gange blev 
pavillonen testet 
af både storm- og 
orkanstød på Ipanema 
med vinde op til 
103km/t

•  6 containerne med i 
alt 16 ton udstyr blev 
medbragt

•  Pavillonen var åben 20 
dage – i alt 220 timer
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• At skabe en anderledes, innovativ og skarp dansk 
markedsføringsplatform 

• At skabe events og indhold, der kunne tiltrække international, 
lokal og dansk presse 

• At skabe en uformel dansk ramme, hvor danske virksomheder 
og organisationer kunne mødes med nye og eksisterende 
internationale kontakter samt verdenspressen 

• At der gennem aktiviteterne i pavillonen blev sat internationalt 
fokus på de danske styrkepositioner: klima og miljø, cykling, 
innovation, design, arkitektur, bæredygtighed, kultur og turisme 

• At aktiviteterne skulle være shareable, interaktive og 
engagerende 

• At styrke de besøgendes kendskab til og præference for 
Danmark og danske produkter og løsninger 

• At skabe en fælles dansk fremstødsmodel som, i tilpasset 
form, også kan anvendes i forbindelse med andre 
verdensbegivenheder

Strategien
Vidste du at... 
• ”Heart of Denmark” 

Facebook event-siden 
opnåede over 50.000 
likes

• 20.000 kopper gratis 
kaffe blev uddelt

• 12.000 Harboe 
produkter blev 
konsumeret

• 3000  Sprout blyanter 
blev uddelt
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Live together

Design together

Commute together

Recycle together

Eat together

Play together

Innovate together

Byplanlægning og arkitektur med mennesket i centrum

Design for alle 

Cyklen som symbolet på Danmark 

Danske frontløbere indenfor upcycling og genbrug

Danmark som innovationsland (green, health etc.) 

Madkultur, danskhed og hygge på en ny måde

Co-creation, leg og læring (musik, kunst, leg)

"The Danish way of living" var omdrejningspunktet 
for danmarksfortællingen i pavillonen med fokus 
på 7 udstillingstemaer der formidlede danske 
styrkepositioner:  live, design, commute, recycle, 
eat, play, innovate. 

Dansk cykelkultur var en central del af 
udstillingskonceptet. bl.a. i form af cykelfilm, 
medbragte cykler der viste diversiteten i dansk 
cykelkultur, cykelløsninger, mv.

Udstillingskonceptet var innovativt i sin form og 
gjorde brug af interaktivt udstillingsdesign med 
særlig fokus på sociale medier. Desuden dannede 
den danske pavillon ramme for en lang række 
events og publikums-engagerende aktiviteter. 

Udstillingen blev kurateret og udviklet af Dansk Arkitektur Center i tæt 
samarbejde med VisitDenmark samt State of Green, Kulturstyrelsen, 
Det Danske Kulturinstitut i Rio, Cyklistforbundet, Udenrigsministeriet, 
Dansk Design Center og Sport Event Denmark.

Konceptet for pavillonen
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En lang række forskellige events og aktiviteter var 
med til at skabe opmærksomhed om pavillonen 
samt underbygge kendskabet til de danske 
styrkepositioner og danmarksfortællinger. 

Besøgende kunne bl.a. tage på en virtuel 
danmarksrejse, med virtual reality briller. Man kunne 
desuden give sit bud på en bedre verden ud fra FN’s 
17 bæredygtighedsmål og dele den på en interaktiv 
”Together Wall”. Brasilianske kunstnere byggede 
herudover et kunstværk af affald fra pavillonen, 
og udenfor var der mulighed for at være kreativ på 
Thomas Dambos ”Happy Wall”. Hver aften var der 
musik i pavillonen – og meget mere. 

Det lykkedes at skabe en helhedsoplevelse, som 
appellerede til sanserne og pirrede nysgerrigheden, 
og som gæsterne samtidig kunne interagere med og 
derigennem lære om Danmark.

Involverende events  
og aktiviteter

a, b. Koncerter og DJs: Dagligt spillede danske 
DJs solen ned, og hver fredag og lørdag var der 
koncert med danske og brasilianske navne. I alt 
blev 24 musikevents tilrettelagt af Det Danske 
Kulturinstitut i Rio og  sponsoreret af Det 
Internationale Kulturpanel (IKP) under Slots- 
og Kulturstyrelsen samt Kronprinsparrets Fond.

c. Verdens største LEGO™-cykel: Det lykkedes 
at bygge verdens største OL-LEGO™ cykel.  
Det var AFOLs (Adult Fans of LEGO™), der  
stod for konstruktionen. Samtidig kunne børn 
lære at bygge en mini LEGO™-cykel på tid, og 
det hele afspejlede historien om Danmark  
som cykelnation.

d.  Verdenspressen var mødt op til den officielle 
åbning af den danske pavillon d. 2. august 2016.

e. Skraldemusik-workshop for børn: Børn fik 
undervisning i at lave sjove lyde og spille 
på kreative instrumenter, eksempelvis 
robottrommer. De lærte også at bruge affald på 
en alternativ måde. Workshoppen byggede på 
danmarkstemaerne: ”Play together”, ”Innovate 
together” og ”Recycle together”. 

f. Morgen yoga på pavillonen.

g. Den brasilianske blogger, kendis og Danmarks-
 fan, Juliana Goes, afholdt event for sine fans på  
 pavillonen.

h. H. K. H. Kronprins Frederik åbnede officielt 
den danske pavillon - med hjælp fra nevøen  
H. H. Prins Henrik. 

i. Daniel Jobim sang med PigeKoret ”The Girl from 
Ipanema” til åbningsceremonien d. 2. august 
og efterfølgende sang han til selve OL 
åbningsceremonien 5. august 2016.

j. En virtual reality film om Danmark blev et stort 
hit.  Rejsen foregik gennem et par VR-briller, 
som gav en 360-graders oplevelse af 12 
udvalgte seværdigheder i Danmark. 

k. Dansk design var en integreret del af den 
danske pavillon. Her den danske futsal spiller, 
Morten Hauglund, i VIP rummet efter endt 
futsal session under temaet ’Play’.

a.

b.

e.

c.

d.

f.

g.

i.

h.

j.

k.
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l.

m. n.

o.

p.

q.

s.

t.

w.

u.

x.

v.

y.
r.

l. Kunststuderende fra Spectaculu, en NGO 
kunst- og teknologiskole i Rio, skabte 
et kunstværk af affaldet fra pavillonen. 
Kunstværket, der tog afsæt i bæredygtighed, 
havde form af et hjerte og blev efterfølgende 
udstillet i pavillonen.

m. Den danske futsal spiller, Morten Hauglund, 
viste tricks med sine brasilianske 
holdkammerater fra Botafogo på pavillonen.

n. Som en del af fremstødet leverede Heart of 
Denmark LEGO-klodser til en række lokale 
skoler i projektet ’Schools of Tomorrow’. 

o. Smartbikes: udenfor pavillonen kunne folk 
oplade deres telefoner ved hjælp af pedal-kraft.

p. Interaktiv postkort: Besøgende kunne dele et 
postkort  fra Danmark – fra Ipanema – på 
sociale medier ved at stille sig foran en skærm, 
og tage en slags selfie i danske omgivelser. 
Teknologien byggede bl.a. på face-tracking.

q. Kaffecykel: Gratis brasiliansk kaffe blev 
uddelt hver dag i bæredygtige kopper. 10% af 
prisen for at have kaffecyklen på besøg gik til 
et velgørende formål i Brasilien. Fokus var at 
formidle danmarkstemaerne ”Eat together” og 
”Recycle together”.

r. Dansk design var en integreret del af den 
danske pavillon.

s. Martin by HARMAN stod bag den spektakulære 
lyd- og lyssætning, der fremhævede pavillonen 
på Ipanema i nattetimerne.

t. Med afsæt i ’togetherness’ blev den bedst 
udklædte havfrue kåret på pavillonen til 
”Mermaid Awards”.

u. Som optakt til Mermaid Awards kunne 
besøgende få lavet ansigtsmaling og posere 
som mermaids/mermen dagen lang.

v. ”Happy Wall”: Værket blev et stort hit og blev 
skabt af den danske kunstner og designer 
Thomas Dambo. Det bestod af hundredvis af 
bevægelige trælåger af forskellige farver, som 
besøgende kunne bruge til at lave statements.

w. Besøgende kunne prøve kræfter med golf på 
pavillonen med den danske golfspiller Mads 
Vibe-Hastrup.

x. ”Together Wall”: Værket satte fokus på de 7 
danmarkstemaer (især ”recycle together” 
og ”play together”) foruden FNs 17 
bæredygtighedsmål. Besøgende kunne  
bruge drejehjulet og tage selfies, der kunne 
deles på Facebook.

y. Dansk design: DesignWerck indrettede 
pavillonens B2B og VIP område med velkendte 
danske designklassikere samt helt nye 
designløsninger. 

z. Det lykkedes både at engagere og involvere de 
besøgende på pavillonen og via sociale medier.

z.
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I alt benyttede 39 danske virksomheder pavillonen som platform for branding  
og networking. Dertil bidrog 79 danske virksomheder til udstillingen og/eller 
med produkter til fremstødet.

250+ gæster deltog i de forskellige business events i pavillonen.  

Dansk erhverv viser flaget

Harboe brugte pavillonen som 
ramme for produktlancering

Grundfos inviterede forretningsforbindelser 
og medarbejdere til en stemningsfuld 
eftermiddag i danske rammer med 
præsentation og networking

Dansk Industri og State of Green inviterede 
til ”Sustainability Day” på pavillonen, hvor 
danske virksomheder præsenterede 
bæredygtige og innovative løsninger for 
udenlandske forretningsforbindelser

Eksportrådet afholdt fødevareevent med 
smagsprøver af danske fødevarer 

Modulex leverede alle skilte til 
pavillonen og udstillingen

BodyBike afholdt spinning-sessions med 
håndplukkede spinning-instruktører og fik 
fremvist kvaliteten af deres produkter i en 
unik ramme midt på Ipanema-stranden 

Pavillonen blev også benyttet til 
underskrivning af officielle samarbejds-
aftaler mellem Danmark og Brasilien samt 
offentliggørelse af afholdelse af verdens-
mesterskabet i SUP i Klitmøller i 2017

Mads Vibe-Hastrup og Luise Thye-Østergaard 
lancerede bogen Sport og Følelser

Dansk design blev derudover en 
integreret del af businesseventsene

Bestsellers OL kollektion blev 
vist frem på pavillonen 

Vidste du at... 
• Dagligt arbejdede ca. 

40 mand på pavillonen 
• 34 frivillige hjalp til på 

pavillonen fordelt på de 
20 dage

• 571 GRID hvide 
moduler blev brugt til 
udstillingen i pavillonen

• 350 skræddersyede 
Heart of Denmark 
presse goodie bags blev 
uddelt til pressen i Rio

• Vogue (brazilian 
edition) satte 
pavillonen på deres 
”Top-5 favourite 
national hospitality 
houses” i kategorien 
”Arkitektur og 
indretning”
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”Pavillonen har været en enestående 
platform for synliggørelse af dansk 
erhvervslivs styrkepositioner blandt andet 
inden for bæredygtige byer og byggeri. 
Gennem vores bidrag ville vi også gerne 
være med til at sikre, at pavillonens design 
og indretning understøttede formidlingen 
af de danske kompetencer og gjorde dem 
appellerende over for et globalt publikum,"

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro:

siger Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro.

siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

”Pavillonen har været en god mulighed 
for at synliggøre danske styrkepositioner, 
produkter og løsninger i relation til et 
globalt publikum. Et større kendskab ude i 
verden til dansk erhvervslivs kompetencer 
gavner dansk konkurrenceevne. Derfor 
involverede vi os i projektet helt fra 
starten og har især lagt vægt på, at 
danske virksomheder skulle have en 
fremtrædende rolle på pavillonen,”

Adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech:

siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond.

”Danskerne er verdensmestre i det 
gode liv. Vi cykler til arbejde, vi er 
frivillige i idrætsforeninger, vi skaber 
grønne åndehuller i byen, og vi dyrker 
fællesskabet. Den danske pavillon satte 
vores gode liv på ”display” for resten af 
verden – og synliggjorde, hvor meget vi 
som nation har at være stolte af,” 

Direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen:

"For Modulex var det lidt af en ære at blive 
udvalgt som projektpartner for VisitDenmark. 
Dansk arkitektur og design passer perfekt 
ind i de  målgrupper vi arbejder sammen 
med. Vores medvirken har givet os en meget 
spændende måde at præsentere vore 
kompetencer på og helt sikkert udviklet nye 
og styrket bestående relationer til en lang 
række spændende beslutningstagere,"

Jens Guldbrand Hansen, Group Sales Director og medejer, Modulex:

siger Jens Guldbrand Hansen, Group Sales Director og medejer, Modulex.

siger Poul Due Jensen, Group Executive Vice President.

"Danmarks-pavillonen samlede danske 
atleter, organisationer og virksomheder 
og viste de bedste sider af danske 
produkter og tænkning under de 
olympiske lege, og bidrog helt sikkert til 
at skabe opmærksomhed om og interesse 
for det særlige danske i form af produkter, 
teknologier og ideer. Derfor var Grundfos 
naturligvis med til at bakke dette projekt 
helhjertet op,"

Group Executive Vice President i Grundfos, Poul Due Jensen:
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”Heart of Denmark” fremstødet var en succes! 
Pavillonens unikke placering, indhold og fortælling 
skabte markante presseresultater, værdi for de 
besøgende og var en ekstraordinær ramme for 
danske virksomheder og organisationer.

Resultater

113,9mio*

Medieomtale til en annonceværdi af  
113,9 millioner DKK (web, print, 
broadcast og social media) 

190k
190.000 besøgte pavillonen på 19 dage

96%
96% af de adspurgte besøgende var tilfredse 
eller meget tilfredse med pavillonen**

1.138
1.138 Danmarksomtaler 

170
170 medier besøgte pavillonen.
Total antal journalister, kamerafolk,  
mv. på pavillonen: 385 personer

83%
83,3% af projektpartnerne var tilfredse 
eller meget tilfredse med fremstødet

86,5% af de besøgende synes at den danske pavillon 
var god eller meget god sammenlignet med andre 
events de havde deltaget i under OL i Rio 2016

86,5%

87,4%

87,4% af de besøgende sagde at det var ’sandsynligt’ 
eller ’meget sandsynligt’ at de ville rejse til Danmark på 
ferie i nærmeste fremtid

96 % af de besøgende i pavillonen syntes, at den 
danske pavillon generelt var god eller meget god

96%

190k
“The best thing about the 
pavilion is the architecture, 
energy efficiency and the 
thinking about the environment.”

“I didn’t know that they build 
the cities with a whole sense of 
community, all together, making 
things together.”

“The Danes understand how  
to use the nature in favour of a 
good lifestyle.”

Besøgende i pavillonenHovedresultater

Interessen for den danske pavillon var 
overvældende og de besøgende engagerede sig  
i aktiviteter og events med stor begejstring.

77 % af de besøgende fik et bedre eller meget bedre 
kendskab til Danmark og danske produkter og løsninger 
efter at have besøgt pavillonen. Den resterende del 
kendte allerede en del til Danmark.

77%

Citater fra besøgende:

190.000 besøgende på pavillonen i løbet af 19 dage brugte  
i gennemsnit 30 minutter på besøget.

Fordeling af nationaliteter*

* Rio forventede inden OL 1 mio. internationale besøgende, men fik kun 410.000 i august måned. 
 Dvs, væsentlig færre, hvilket også afspejler sig i antal internationale besøgende på pavillonen.** Baseret på rundspørge blandt 626 personer i pavillonen

82,3%
Brasilien

6,3%
Syd- og Nordamerika

6,5%
Europa

1,9%
Asien og Oceanien

* Bemærk at presseresultaterne alene medtager værdien på  
 omtaler genereret (web, print og broadcast) i Europa, USA og  
 Brasilien), hvor medie monitorering fandt sted. 
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Presse
Dedikerede pressemeddelelser på dansk, engelsk og 
portugisisk samt et væld af skræddersyede invitationer 
og pitches blev distribueret før, under og lige efter 
fremstødet.

USA 1,585

Brasilien 801

Spanien 71

Storbritannien 89 Danmark 246

Australien 30

Største social media trafik

Social media eksempler

Medietyper i procent

Wordcloud over de mest anvendte ord i presseomtalerne

Den sociale medie indsats var en integreret del 
af kommunikations- og presseplanen og skabte 
ekstraordinær opmærksomhed

VisitDenmarks eget 
Snapchat Geofilter var 
aktivt i 13 dage blev set 
3.200 gange.

54.6% af al samtale om 
kampagnen fandt sted på 
Instagram.

Social media Fordeling på kanaler

104mio
Indsatsen genererede mere 
end 104 millioner 
opportunities to see (OTS)

6.5mio
6.5 millioner personer så 
"Heart of Denmark" social 
media kampagnen via 
VisitDenmarks egne profiler 
på Facebook, Instagram, 
Youtube og Twitter.

31.000
VisitDenmarks mest 
populære Instagram post 
(PokemonGo) fik 31.000 
likes.

12.4%
#HeartOfDenmark 
hashtagget og ‘Heart of 
Denmark’ forekom 
i 12.4% af alle omtaler.

130
VisitDenmark monitorerede 
på over 130 kampagne-
relaterede søgeord.

15% Twitter

11% Facebook

56% Instagram

19% Other
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Fremstødet havde sat sig et ambitiøst mål om at nå 
ud til et globalt publikum via den internationale 
presse. Målet var at generere omtale til en værdi af 
50 mio. DKK. Resultatet blev over det dobbelte. 

Danmarks styrkepositioner blev formidlet til den 
internationale presse og  udvalgte digitale influencers. Der 
blev distribueret stribevis af nyheder og videoer og 
anvendelsen af sociale medier var også en integreret del af 
kommunikationen. Online press kits, billeder, brugen af 
video news releases, det officielle #heartofdenmark m.m. 
blev anvendt i bearbejdningen.

Print BroadcastWeb

108 mio*
I alt genererede VisitDenmark medieomtale til en 
annonceværdi af 108 millioner DKK.

1.138
Det blev til 1.138 omtaler om Danmarksfremstødet 
(web, print & broadcast).

42 mio
5 video news releases med afsæt i Heart of Denmark 
fortællingen blev produceret og genererede 284 
visninger på 84 TV-stationer worldwide, der nåede ud til 
42 mio faktiske seere.

1.053
1053 billeder af den danske pavillon er blevet 
downloadet via et skræddersyet billedgalleri 
målrettet den internationale presse og tilgængeligt i 
VisitDenmarks billeddatabase.

VisitDenmarks pressebearbejdning  
kort fortalt

Udvalgte medier der besøgte pavillonen

WORLD

BRAZIL

Hvor i verden der blev 
genereret omtale*

18

77

Brasilien
56

USA
16,4

Europa
14,1

Resten af verden
2,1

5

Kilde: S/A Llorente & Cuenca, 
Retriever & vnr.tv, Sept. 2016

* 
Bemærk at presseresultaterne 
alene medtager værdien 
på omtaler genereret (web, 
print og broadcast) i Europa, 
USA og Brasilien), hvor medie 
monitorering fandt sted. 

17k
Den første Instagram  
Story fra pavillonen blev  
set 17.000 gange.

2mio
Godt 2 millioner på 
pavillonens Facebook  
Event side.

700k
VisitDenmarks mest 
populære Facebook post 
blev set af næsten 
700.000 personer.

5.9mio
social media indsatsen 
genererede omtale til en 
annonceværdi af  
5,9 millioner DKK.

1.5mio
Video produceret af 
VisitDenmarks Presse & 
SoMe team, brugen af 
‘digital influencers’ og af 
’earned media’ resulterede  
i 1.5 million views.

3.200 54,6%
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Projektpartnere

Den danske pavillon havde tæt samarbejde med en 
række projektpartnere, som var med til at gøre 
fremstødet til en succes.

83,3

83,3% af partnerne var 
tilfredse eller meget tilfredse 
generelt med projektet ”den 

danske pavillon”

Tilfredshed blandt projektpartnerne

Eventpartnere

Harboe, Grundfos, Dansk Industri og BodyBike var 
blandt de virksomheder og organisationer, som 
afholdte events på pavillonen.

100 % synes, at pavillonen 
fungerede godt eller meget 

godt som platform for business 
arrangementer

100 % af partnerne, der 
afholdte events på pavillonen, 

var alt i alt tilfredse eller meget 
tilfredse

83,3 % havde i høj grad eller 
meget høj grad fået styrket 

relationen til gæsterne ved deres 
event i pavillonen

100

66,7

83,3

100

66,7 % var tilfredse eller meget 
tilfredse med virksomhedens 

udbytte af Rio 2016 fremstødet 

83,0%
83% af partnerne var tilfredse eller meget tilfredse 
med udbyttet af projektet

84,0%
84% af partnerne ville med meget høj sandsynlighed 
anbefale en kollega eller forretningsforbindelse at 
deltage i et lignende event (8-10 på en skala fra 1 til 10)
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OL Facts

1,17 millioner turister 
besøgte Rio i august 2016

1,17mio
Heraf var 410.000 

udenlandske turister

410k

de fleste kom fra USA (17%)

17﹪

5,721 internationale journalister

5,7k

52 nationale huse i Rio

52
hvoraf 20 var åbne for offentligheden

20
11,544 sportsfolk deltog i de 

Olympiske Lege i Rio

11,5k

og Tyskland (7%)

7﹪
Argentina (12%)

12﹪
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Udgivet af
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Billeder
Se � ere billeder fra den danske 
pavillon � ndes på:
visitdenmark.dk/ipanemabilleder

Video
Se videoer fra den danske pavillon: 
visitdenmark.dk/ipanemavideo

Tryk
Eks-skolens Trykkeri

visitdenmark.com/ipanema2016

”Den danske pavillon i Rio fungerede som et flot 
udstillingsvindue for Danmark og danske virksomheder 
under OL, og understøttede dermed den vigtige fortælling 
om de værdier, kompetencer og løsninger som Danmark 
er eksponent for. De imponerende resultater, bl.a. i form 
af omfattende omtale i den internationale presse viser, at 
vi formår at sætte Danmark på verdenskortet, når vi går 
sammen på tværs af sektorer.”

”Selv om Danmark er et lille land, har vi meget at være 
stolte over. Vores cykelkultur, dansk design og bæredygtige 
løsninger er noget af det, som sætter aftryk ude i verden, og 
det er nogle af disse gode historier, vi har delt under OL i Rio. 
At det er lykkedes at opnå så stor opmærksomhed skyldes 
ikke mindst VisitDenmarks projekt-partnere, der har bakket 
flot op og lagt en engageret indsats for at få alle ender til at 
mødes i et vellykket internationalt Danmarks-fremstød.” 

Troels Lund Poulsen, Erhvervs- og vækstminister:

Jan Olsen, Adm. direktør, VisitDenmark:



visitdenmark.com/ipanema2016


