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jultrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
I januari kommer resmässan TUR:s huvudutställare att få tillgång till en ny digital tjänst
som ska underlätta en del av det viktiga förarbetet inför mässan. Det är en digital inbjudan
som utställarna kan skicka till potentiella kunder som man önskar till sin monter. Utställarna
kan därmed få ut inbjudningar både snabbare, enklare och billigare än tidigare.
Få utländska möten, förutom kongresser, hittar till Sverige. Enligt VisitSweden måste
produkterna utvecklas och paketeras bättre. Trenden går mot ”meetcentives” på grund av
skatteregler och miljöhänsyn. Det blir färre belöningsresor och mer seriösa kongresser.
Connect Hotels expanderar med två nya hotell, Stockholm-Skavsta och Stockholmsmässan. Efter årsskiftet tas de första spadtagen för ett hotell i direkt anslutning till flygterminalen på Stockholm-Skavsta flygplats. Samtidigt konverteras ett kontorshus vid
Stockholmsmässan till ett hotell med 90 rum.
Petter Stordalen, ägare i hotellkedjan Choice varnar för en överhettad hotellmarknad i
Stockholm. Stordalen anser att branschen är på toppen och därifrån kan det bara gå åt ett
håll. Det är framför allt de många nya hotellprojekt som presenterats under året som oroar
honom.
Stockholm ska få ett kallbadhus med 70 hotellrum och ett antal lyxsviter. Platsen är Norr
Mälarstrand och bygget planeras starta år 2008.
Tre Radisson-hotell i södra Sverige övergår till Choice-kedjan. Nästa år blir Grand Hotel
i Helsingborg, Radisson SAS i Karlstad och Radisson SAS i Örebro Clarion-hotell.
Hotellkonceptet Rest and Fly på Arlanda ska utöka sin kapacitet. Beläggningen är i
nuläget över hundra procent och efter utbyggnaden får hotellet 23 nya rum som kan hyras per
timme och natt.
I N T E R N A T I O N E L L T
UNWTO (World Tourism Organization), har tillsammans med ICCA, MPI och Reed Travel
Exhibition rekommenderat världens mötesindustri att skapa en gemensam ekonomisk
plattform för att visa mötesindustrins betydelse i världen. Parterna vill att den ekonomiska
redovisningen ska ske med samma sorts satellitkonton som turismen använder sig av idag.
Choice blir Skandinaviens första rökfria hotellkedja. Samtliga Choices 152 hotell i
Skandinavien blir efter årsskiftet rökfria. Över 80 procent av hotellkedjans gäster föredrar ett
rökfritt hotell.
Tivoli i Köpenhamn planerar att bygga ett lyxhotell. Byggnaden blir ett nytt landmärke i
Köpenhamn med ett högt torn med exklusiva lägenheter och en lägre del med 150 hotellrum.
Hotellet ska vara femstjärnigt och en operatör som nämns är Four Seasons.
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För att öka lönsamheten har flera hotell i USA börjat ta extra betalt för service som
vanligtvis ingår. Det kan till exempel röra sig om poolhanddukar, solstolar, energi- och
värmetillägg med mera. Vissa hotell tar till och med ut en extra avgift för möjligheten att få
room-service.
Världens lyxigaste hotell finns i Abu Dhabi. Emirates Palace sägs ha kostat 30 miljarder
att bygga och ägs av landets regering. Inredningen går i guld och marmor, hotellet har 2 600
anställda, bland annat tio personer som enbart putsar kristallkronor. En svit kostar från 2 900
kronor till 115 000 kronor per natt.
Den brittiska hotellbudgetkedjan Easyhotel öppnar nytt i Budapest. Hotell finns även i
London och schweiziska Basel. Fram till 2011 ska det etableras 38 hotell i Indien, Mellanöstern
och Nordafrika.
Ett dialyscentrum för njursjuka har nyligen öppnats i hotell Arcus Residence i den lilla
staden Medulin i Istrien, Kroatien. Dialysverksamheten har tillkommit med omtanke om de
många njurpatienter i Europa, som på grund av sin sjukdom inte har möjlighet att resa.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Genom att kommunicera på kvinnors vis försöker allt fler traditionellt manliga
branscher locka köpstarka kvinnor. Det är en stark trend som beror på att kvinnor får mer
och mer makt över sina pengar. Till exempel satsar Casino Cosmopol i Stockholm på tjejkvällar
med vin, mat och spelskola.
Allt fler svenskar köper bostäder utomlands i investeringssyfte. Många väljer att hyra
ut lägenheten i väntan på att objektet ska stiga i värde. Intressantaste områdena är Turkiet,
Kroatien, Brasilien och framförallt Thailand. Intresset har även ökat för Bulgarien och
Rumänien.
I N T E R N A T I O N E L L T
Mellan 2001 och 2004 ökade den indiska medelklassen, cirka 300 miljoner personer,
sina löner med 21 procent. Samtidigt har det blivit billigare att flyga från Indien till Europa.
Många indiska turister är villiga att spendera med än 5 000 dollar på en utlandssemester och i
snitt shoppar en indier för 900 dollar under sin utlandsvistelse.
En amerikansk indianstam har köpt restaurangkedjan Hard Rock Café. Seminolestammen från Florida driver sedan tidigare hotell och kasinon under varumärket Tampa och
Hollywood i USA. I köpet ingår bland annat 124 Hard Rock Caféer och hotell.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Restaurangerna Esperanto och GQ från Stockholm samt Guldkanten i Uppsala har blivit
noterade i restaurangguiden Sveriges Bästa Bords guldklass. Totalt finns nu 23
restauranger representerade.
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Finansminister Anders Borg tror att det kommer bli billigare att gå på krogen.
Regeringen vill sänka arbetsgivaravgiften till elva procent för vissa branscher, däribland
restaurangbranschen. Om allt går som planerat kan en ändring ske till årsskiftet 2008.
Fler krogar satsar på att inreda sina rökrum för sina gästers trivsel. Några av Stockholms
finaste rökrum finns på Berns terrass, Centro, Axela, East, Södermalm, Underbara bar och
Bacci.
Ett nytt inofficiellt rekord har slagits i champagnekonsumtion. Nyligen såldes en flaska Dom
Pérignon för 75 000 kronor på Sturecompagniet i Stockholm. Den speciella sexlitersflaskan
finns bara i 500 exemplar.
I N T E R N A T I O N E L L T
Hälsonämnden i New York har presenterat ett nytt lagförslag om att restauranger med
standardiserade portioner måste ange kalorimängden på menyn. Det pågår även en debatt
om transfetter som hälsonämnden vill förbjuda.
Stjärnkrögaren Alain Ducasse tar över restaurangverksamheten i Eiffeltornet i Paris
tillsammans med Sodexho. Totalt finns det en bar och en restaurang samt några snabbmatställen.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Fritidsresor erbjuder nu evenemangspaket med hotell och match- eller entrébiljetter.
De första destinationerna som erbjuds är Milano, London och Barcelona.
Idag säljs 15 procent av alla resor över Internet, till skillnad mot 0,4 procent för fyra år sedan.
Om fem år tror branschen att hälften av alla resor säljs via nätet. Detta kan medföra
att de traditionella resebyråerna tvingas slå igen flera av sina butiker.
Internetresebyrån Lastminute.com ger sina kunder möjlighet att betala för att mängden
koldioxid som släpps ut under flygningen ska minskas. Lastminute.com blir den första
resebyrån i Sverige som erbjuder klimatkompensation vid bokning. Till exempel kan en
flygresa tur och retur Stockholm – London kompenseras med ett bidrag på 44 kronor till
miljöorganisationen Climate Care.
TRIP, Travel Industry in Progress, har delat ut TRIP Awards. Reseguiden vann kategorin
”Bäst utnyttjande av marknadsföring och distribution”, Seat 24 vann ”Uppstickare” och
Furuviksparken ”starkast comeback”.
I N T E R N A T I O N E L L T
I USA har affärsidén ”personal travel planner” blivit populär. De skräddarsyr resor till
kunder som är beredda att betala för lyx och support dygnet runt. Idén har nu kommit till
Sverige och intresset för tjänsten sägs vara stort.
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Turism
S V E R I G E
År 2006 blir ett rekordår för Sverige när det gäller turism. Antalet gästnätter ökar med
5,6 procent till 47,5 miljoner. Den stora vinnaren till följd av den expansiva turistsektorn är
svenska staten som får in drygt 35 miljarder kronor från turismexporten i skatter och avgifter.
Världens första Abba-museum kan komma öppna i Stockholm 2008. Just nu pågår
arbete med att finna finansiärer och lämplig lokal.
Varuhuset Ullared har slagit försäljningsrekord. Under en dag såldes det för över 20
miljoner kronor. Inget annat varuhus i Skandinavien har tidigare sålt för något liknande.
Svenska turistföreningen har korat ”Årets vandrarhem”. Totalt korades vinnare i åtta
kategorier och den mest prestigefyllda, ”Årets Kudde” - det mest uppskattade vandrarhemmet
vanns av STF Vandrarhem Haväng.
Spanien är det populäraste landet för utlänningar att köpa hus i. Varje år tillkommer
över 500 000 nya bostadsköpare från andra EU-länder. Frankrike är näst störst och marknaden
växer i hela Europa med stigande priser som följd.
Stockholm Visitors Board ska placera ut så kallade Stockholmpaneler på stan. De ska
bland annat finnas på hotell, kongresser, vänthallar, varuhus, restauranger och ge information
om Stockholm på nio olika språk.
Det varma vädret har tvingat Skistar att utlösa sin snögaranti och varsla 250 säsongsanställda i Sälen. Flera skidorter runt om i landet har tvingats försena säsongstarten och
fortsätter värmen över jul kan läget bli ekonomiskt kännbart.
I N T E R N A T I O N E L L T
European Travel Commission (ETC) har identifierat några globala turisttrender i Europa.
Bland annat finns ett allmänt ökat intresse för resande, det är inte längre en lyx utan en del av
livet. Antalet återbesök minskar och nya resmål och upplevelser lockar. Intresset för att få se
och göra något nytt och meningsfullt eller kreativt på semestern ökar.
En annan trend som ETC noterat är att gruppen WHOP:s (Wealthy Healthy Older People)
på kort sikt växer, framförallt i Japan. Denna rekordgeneration är mycket aktiv och har en
bra ekonomi. På längre sikt kommer dock ökningen att mattas av eftersom pensionsåldern har
en tendens att höjas i flera länder.
En tredjedel av alla tyskar planerar sina resor via Internet. Framförallt flygbolag,
kryssningsföretag och hotell har därför ökat sin budget för online-reklam. I Tyskland kommer
resandet på en tredjeplats efter livsmedel och sjukvård när det gäller prioritering av vad man
lägger pengar på.
Turister från BRIC-länderna är framtiden för den europeiska turistnäringen. BRIC står
för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. De räknas till världens tio främsta länder med
snabbast växande andel HNWI, High Net Worth Individuals. De öppnar nya perspektiv då de
inte är årstidsbundna utan reser till Europa när som helst på året.
Nu kan man utforska Vilnius åkades i Gorbatchovs limousine från Moskva. Den pansarklädda bilen av märket Zil har diskreta blåljus och små sovjetflaggor i fronten. Hyran är 100
euro per timme inklusive chaufför.
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Fotbolls-VM blev en lyckad affär för Tyskland. Ekonomin fick en uppgång och omvärldens
syn på landet blev mer positiv. Hotellnäringen, handeln och bryggerierna var de som
framförallt tjänade på evenemanget.
För första gången kommer Beach Volleyball World Tour till Åland. I augusti 2007 anordnas
PAF Open som kommer att sändas på TV i över 100 länder. Arrangörerna hoppas på ett stort
medialt intresse, både för sporten och för Åland som turistmål.

Transporter
S V E R I G E
För den som vill besöka skid-VM i Åre över dagen erbjuder både SJ och Årebussen
nattresor. Man reser både tur och retur på natten och kan uppleva en dags tävlande.
Varumärket Silja Line kommer fortfarande att användas av Tallink. Det nya svenska
gemensamma marknadsförings- och försäljningsbolaget kommer att heta Tallink Silja AB.
Tack vare ökad turism från Skandinavien och USA behåller Malaysian Airlines linjen
Kuala Lumpur – Stockholm – New York. I år har turismen ökat med 21 procent från
Skandinavien och 17 procent från USA.
Från nästa sommar kan man flyga charter till Bulgarien från Dala Airport. Apollo står för
resorna och Balkan Holidays för trafiken. I maj arrangerar reseföretaget Ask Mr.Nilsson en
resa till Edinburgh i Skottland som förväntas bli fullsatt.
Finnair ökar från och med nästa år möjligheten för resenärer i västa och södra Sverige att
dagspendla till Helsingfors. Detta med en extra avgång från Köpenhamn respektive
Göteborg.
De nya handbagagereglerna gynnar taxfreeförsäljningen. Passagerarna väljer att göra
inköpen i taxfreebutiker eller ombord på flygplanen då de inte får ha vätska i handbagaget
förutom i undantagsfall.
Lagom till Alpina skid-VM låter Luftfartsverket Östersunds flygplats byta namn till Åre
Östersund Airport. Namnbytet är en del av LFV:s nya strategi att med kommersiella partners
öka resandet.
Vid årsskiftet tappar SJ monopolet på kommersiell charter- och nattågstrafik. Detta
gör att Connex/Veolia Transport från den 31 januari kommer att konkurrera med nattåg från
Göteborg och Stockholm till Åre/Storlien. Det är första gången som konkurrerande bolag kör
samma sträcka.
Stockholm-Bromma Airport är nu tredje största flygplats i Sverige. Under november
valde 170 000 resenärer att flyga till och från Bromma, en ökning med 23 procent jämfört med
ifjol. Ökningen beror bland annat på flygbolagen lockat till sig fler kunder och att tre nya linjer
tillkommit.
I N T E R N A T I O N E L L T
Finnair kommer att slå nytt passagerarrekord med nära nio miljoner passagerare i
år. Finnair reguljära trafik ökade med 6,9 procent i november jämfört med samma period förra
året. Asientrafiken gick upp med 16,5 procent samma period.
FIN-S Marknad & Kommunikation
Finlandshuset, Snickarbacken 2, 4/5 tr | 111 39 Stockholm
T 08-667 25 97 | F 08-667 64 29 | M 070-731 85 68 | @ info@fin-s.a.se
www.fin-s.a.se

6

De som flyger i Continentals affärsklass Businessfirst mellan Stockholm och New York kan se
fram emot en femrätters lyxmiddag ombord. Menyn är framtagen av några av världens
främsta kockar och serveras på porslin och linneduk.
Flygbolaget Germanwings fortsätter att slå månadsrekord i antalet passagerare.
660 500 passagerare flög med lågprisbolaget i oktober, vilket är en ökning med 29,5 procent
jämfört med månaden innan.
På Charles De Gaulle flygplatsen i Paris finns ett skönhetsinstitut enbart för män. Nästa år
planeras en utökad avdelning på 200 kvadratmeter med ett större utbud av behandlingar,
cigarrer, avsmakning av cognac med mera.
För att får bort pappersbiljetterna har flera flygbolag infört straffavgifter för dem som ej
vill ha elektroniska biljetter. Flygtransportorganisationen IATA:s mål är 100 procent ebiljetter före utgången av 2007. I dagsläget är antalet e-biljetter cirka 70 procent.
Kastrup lockar sydsvenska resenärer med en ny sajt på Internet. På www.kastrup.nu
finns flygplatsens hela utbud av lågprisbiljetter. Ifjol flög en miljon svenskar från Kastrup.

Tomtetrender
S V E R I G E
Julhandeln spås slå nya rekord och högst på önskelistan står klappar som ger upplevelser i
stället för saker. De ska ge lugn och ro eller roliga upplevelser, exempelvis en resa eller en
spabahandling.
Luftfartsverket har inför julen publicerat en lista över tillåten julmat i handbagaget:
Bröd, brunkål, dadlar, kött- och fiskprodukter, julgodis, ostkaka, pepparkaksdeg, ris a la Malta,
rödbetssallad och rödkål. Inlagda rödbetor, sill och strömmingsinlägg samt sylt räknas som
vätska och måste checkas in.
Världens största julgran, 38 meter hög, står på Skeppsbron i Stockholm. Förebilden är
granen på Rockefeller Plaza i New York som numera erkänt att den svenska kopian är störst.
Över 200 000 svenskar firar jul utomlands. Det är längtan efter sol, ljus och bad som får
de allra flesta (47,8 procent) att fira helgerna utomlands. Hela 30 procent anger flykt från
kraven hemma som huvudanledning till sin resa. Även om närmare 70 procent faktiskt
undviker skandinaviskt julfirande slinker både julmusik (9,8 procent), pepparkakor och lite
svensk julmat med i bagaget.
I N T E R N A T I O N E L L T
200 charterplan med tomtebesökare väntas till Rovaniemi i Finland. Totalt väntas
70 000 besökare varav 20 000 från Storbritannien och Frankrike. Finländarna själva anser
dock att Åbo, där julfriden rings in, är julstaden framför andra.
Lonely Planets Blue List 2007 listar SnöslottMammuts snöhotell i finländska Kemi som
världens mest originella plats att övernatta på. 33 000 resenärer från 170 länder har
röstat.
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