
Af Grete Hansen

TURISME  Camilla Frank, der 
har virksomheden CF1701 i 
Lyngby er vendt hjem efter 
at have præsenteret danske 
hoteller i Rusland under Dron-
ning Margrethes statsbesøg 
tidligere i september.

“Det var en spændende, 
hektisk og meget udbytterig 
tur”, siger hun.

Inden besøget har hun sam-
men med et andet fi rma fået 
produceret fi lm om Danmark 
med fokus på lidt andre vink-
ler end Den lille Havfrue.

“For eksempel hed den ene 

fi lm “Dogs.” Her blev vist par 
med hunde, hunde løben-
de rundt i en park, børn med 
hunde, hunde-ejere m.m. Men 
bedst af alt: hunde-toiletter og 
hunde-høm-
høm-poser”, 
fortæller 
Camilla Frank. 

“Det er så 
langt fra russisk 
dagligdag – og 
det er noget der 
rykker i dem. 
Man skal huske, 
at det ikke er 
mange år siden, at Europa var et 
‘lukket land’ for dem.”

Filmene blev vist på russisk 
tv og kørte på en stor skærm 
under messen i Moskva i nogle 
smukke lokaler i GUM, et ind-
købscenter med udsigt over 
den Røde Plads. 

“Jeg oplever, at fl ere russi-
ske rejsebureauer nu ønsker 
at udvide deres besøg til Dan-
mark til at indbefatte andre ste-
der end et kort besøg i Køben-
havn”, siger hun. Særligt histo-

riske hoteller er 
yderst interes-
sante for dem.”

“På grund 
af statsbesø-
get fi k vi plud-
selig endnu en 
mulighed for 
et dansk fi lm-
indslag koblet 
sammen med 

Kongehuset. Den store danske 
fødevarevirksomhed, Uhren-

holt, skulle under statsbesøget 
indvi deres nye lokaler uden 
for Moskva, og prins Henrik 
skulle klippe snoren over.”

“Hurtigt skrev vi en dreje-
bog, der blev godtkendt, og så 
gik det ellers stærkt, da Konge-

husets program er fastlagt til 
mindste detalje, og fi lmholdet 
skulle nå at akkrediteres inden 
for at kunne få lov at deltage. 
Alt gik godt og endnu en pro-
duktion om danske virksom-
heder, denne gang bosidden-

de i Rusland, er på vej til de 
russiske TV-kanaler,” fortæller 
hun.

Camilla Franks virksomhed 
CF1701 tilbyder virksomheder 
at planlægge og booke møder, 
konferencer og events. 

Hunde-høm-høm 
poser i russisk tv

Camilla Frank hilser på Artjom Kondratyev, der er salgschef for et større russisk rejsebureau.

“Det er så langt fra rus-
sisk dagligdag – og det 

er noget der rykker i 
dem. Man skal huske, 
at det ikke er mange år 
siden, at Europa var et 
‘lukket land’ for dem”

Camilla Frank med virksomheden CF1001 i 
Lyngby var med til at markedsføre Danmark un-
der Dronning Margrethes statsbesøg i Rusland, 
bl.a. med fi lm om andet end Den lille Havfrue


