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Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Dacke Group har förvärvat konferensarrangören Hansen, en av de ledande aktörerna
inom möten och events i Norden. Inom Dacke Group blir Hansen ett eget affärsområde,
"Meetings and events". Ambitionen är att affärsområdet ska expandera med ytterligare
nordiska aktörer i mötesindustrin.
Nordic Blue Hotel strax utanför centrala Stockholm öppnar ett turkiskt hamambadhus. Anläggningen ska bland annat attrahera nya konferensköpare som söker
välbefinnande och njutning. Badhuset, antagligen först i sitt slag i landet, invigs under det
första kvartalet.
På Clarion Hotel kan man numera prova frukostkonceptet Early Bird, en begränsad
frukostbuffé som serveras från klockan 05.30 på morgonkvisten. Tanken är att
morgonpigga resenärer ska slippa lämna hotellet på fastande mage.
Mötesbranschen tror på ett starkt 2006 trots att det fortfarande råder överkapacitet på
marknaden. Under andra halvåret av 2005 hade mötesindustrin i Stockholm ett kraftigt
uppsving, och man hoppas nu att trenden sprider sig till resten av landet.
Bokningsbolaget startar incoming-avdelningen "BB Conference" i januari som ska locka
europeiska mötesköpare till Sverige. Tungt vägande skäl att konferera här är säkerheten och
naturen enligt företaget, som nu även marknadsför sig via utländska sökmotorer.
När World Travel Awards delade ut sina utmärkelser i London, mottog Victory Hotel i Gamla
stan priset som ”Leading Hotel” i Sverige. I Kategorin svensk ”Leading Spa Resort”
segrade Ronneby Brunn.
Hilton planerar att lansera Scandic i Storbritannien och på Irland. Det behövs 50 hotell
för att investeringen ska vara lönsam. Etableringskostnaden beräknas uppgå till 5-8 miljarder
pund. Anläggningarna ska gå under namnet Scandic by Hilton och motsvara trestjärnig status.

I N T E R N A T I O N E L L T
Restel-ägda hotellkedjan Rantasipi marknadsför ett unikt sätt att konferera: det
gående mötet. Filosofin är att man tänker mer kreativt när man går i det fria än när man sitter
inomhus.
Amerikanska Hilton förvärvar brittiska Hilton för 45 miljarder kronor. De båda företagen
var en gång i tiden ett enda bolag, men delades upp 1964. I och med affären blir hotellkedjan
Scandic, som ingår i brittiska Hilton sedan 2001, amerikansk. Kvar av brittiska Hilton är
spelbolaget Ladbrokes som inte ingår i köpet.
Köpenhamn avancerade till en sjätteplats på listan över de mest attraktiva, globala
kongressdestinationerna, enligt Union of International Association. Den danska huvudstaden är
således populärare än kongresstäder som Barcelona och London. Nummer ett är Paris.
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Finlands första designhotell heter Klaus K och finns i Helsingfors. Inredningens tema
bygger på det finska nationaleposet Kaleva. Totalt relaterar tiotusentals detaljer till
Kalevahistorierna. Klaus K, som nu är ett så kallat ”storytelling hotel”, har 135 rum och tre
restauranger.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Silja Line har outsorcat resebyråverksamheten i Stockholm och Siljabutiken har
övertagits av Leoniderna Travel, som ägs och drivs av Simon Hohenthal. Denne har varit chef
för butiken i ett flertal år. Avtal har tecknats med Finnair - därmed är Stureplansbutiken
flygbolagets enda biljetteringskontor för grupper och individuella i landet.
Antalet gästnätter under det gångna året slog nytt rekord. Närmare 45 miljoner personer
övernattade på hotell, campingplatser, vandrarhem och stugbyar. Det är 0,9 miljoner fler
jämfört med det tidigare rekordet från 2003. Ökningen var störst i Dalarna, Stockholm och
Västra Götaland.
Trafiken över Öresundsbron ökade med 15 procent under fjolåret, långt mer än man
prognostiserat. Biltrafiken ökade med 15 procent och tågtrafiken med 7 procent. 2006 sägs bli
ännu starkare än 2005.
Biluthyrningsbranschen omsatte 10 procent mer i fjol jämfört med 2004. Anledningen till
det förbättrade resultatet är bland annat att affärsresandet tagit fart och att en förbättrad
ekonomi gör att man unnar sig att hyra en bil till helgen eller när den ordinarie är inlämnad på
lagning.
Nu har SAS möjlighet att sälja flygstolar på City Airlines nio, för regionen
skräddarsydda, avgångar från Göteborg. Därmed kan den hårda konkurrensen på den svenska
flygmarknaden minska, tack vare ett avtal mellan SAS och City Airlines.
Affärsresetidningen "Business Travel" blir "Business Travel – affärsresenären" efter att
tidningens förlag, Spearhead production, förvärvat utgivningsbeviset för tidningen
Affärsresenären. På sikt omvandlas tidningens innehåll genom att man väljer ut det bästa från
respektive tidningar.
TQ3 Travel Solution Management har förvärvats av holländska BCD Holdings, storägare
i World Travel BTI samt The Travel Company. När de tre resebyråkedjorna gått samman, blir
man tredje störst i världen efter giganterna American Express och Carlson Wagonlit. Ett nytt,
gemensamt bolagsnamn är också på gång.
European Flight Service expanderar kraftigt och har nu tio affärsjetplan i sitt stall.
Omsättningen uppgår till cirka 120 miljoner kronor. Kunderna utgörs ofta av medlemmar i
storföretags koncernledningar. Säkerhet och diskretion är ett par av huvudskälen till att EFS
anlitas.
LO avyttrar spa- och konferenshotellet Hasseludden Yasuragi till hotellfastighetsbolaget
Capona för omkring 90 miljoner kronor. Choice Hotels övertar driften av anläggningen, som
integreras med Quality Resort-hotellen.
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I N T E R N A T I O N E L L T
I slutet av januari avslutas budgivningen av Silja Line. Intresset har varit större än
beräknat och rederiet estimerar att man kommer att motta mer än tio anbud från hugade
spekulanter. Under kvartal två förväntas affären ha rotts i land.
Entreprenören Richard Bransons bolag Virgin Group förväntas tillsammans med ett antal andra
intressenter starta ett lågprisflygbolag i USA vid namn Virgin America. Om planerna blir
realitet, börjar man med att trafikera flygsträckan San Francisco-New York.
SAS finländska dotterbolag Blue1 utökar Europatrafiken. I samband med att
sommartidtabellen träder i kraft i mars, utökas utbudet med 50 procent vilket innebär 11 nya
destinationer. Från Helsingfors kan man därmed flyga till exempelvis Barcelona, Nice, Paris och
Rom.
Dubai, för 30 år sedan en ökenby, är på offensiven. Nyligen var det premiär för stadens
första skidbacke och det ryktas att man ansöker om att få arrangera VM i snowboard. Vidare
satsar Dubai intensivt på idrott och arrangerar en mängd tävlingar av världsklass, bland annat
inom tennis, golf, båt-, häst- samt motorsport.
Medan Boeing och Airbus fokuserar på jetplan modell större, har Embraer funnit sin nisch:
jetplan för upp till 110 passagerare. För en kort tid sedan förnyade Finnair sin flotta med
plan från Embraer, vars orderbok är på 400 plan värderade till drygt 10 miljarder kronor.
Bilproducenten Volkswagens uthyrningsverksamhet Europcar tenderar att väcka stort
intresse - minst sex potentiella köpare har lämnat anbud. Försäljningen är ännu ett led i
Volkswagens strategi att renodla bolagets verksamhet.

Restaurang och mat
Franska Matsalen, som länge huserat under Grand Hôtel Stockholms tak, har lagts
ner. Orsaken är hotellets stora ombyggnad som bland annat resulterar i 57 nya hotellrum och
21 sviter. Franska Matsalen, liksom Cadierbaren, ersätts med en matsal där man serverar
frukost, barmat och eftermiddagste.
Lagen om rökfritt på krogen efterlevs mer än väl. Knappt några överträdelser har
rapporterats av kommunerna, som sköter tillsynen. I oktober i fjol hade 159 av 455 besökta
restauranger möjlighet att erbjuda uteservering. Ett fåtal hade inrättat rökrum.
Fazer Amica lyfter fram varumärket Fazer, som står för smak och kvalitet. Bland annat
öppnas restauranger i Fazers namn. Den första slår upp portarna i Hornsberg i Stockholm i
början av året.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
I Konsumentverkets nya vägledning krävs att reseföretagen måste ha ett visst antal
billiga platser i planen för att få marknadsföra dem. Vidare måste alla priser som
annonseras vara totalpriser, det vill säga inklusive skatter och obligatoriska avgifter.
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MyTravel redovisar ett rekordresultat för sin nordiska verksamhet år 2005. Totalt blev
rörelseresultatet 836 miljoner kronor. Några orsaker till resultatförbättringen sägs vara
balansen mellan utbud och efterfrågan, ett ökat behov av vinterresor samt en intern
kostnadsjakt och effektivisering i organisationen.
12 procent av Ticket har köpts av den isländske finansmannen Palmi Haraldsson. Med
anledning av köpet har Haraldsson för avsikt att intensivt arbeta med internationalisering av
Tickets verksamhet, liksom att överlag utveckla reseföretaget i en enligt honom intressant
tillväxtbransch.
MZ Travel har förvärvat Konferensskräddarna, som är ett event- och konferensföretag.
Syftet med affären är att bli starkare inom mötessegmentet. Därmed kalkylerar man med att
mötesdelen ska utgöra ungefär 15 procent av MZ:s totala verksamhet.

Turism
S V E R I G E
Nöjesparkernas julöppetsatsningar behagar allt fler besökare. Liseberg hade under
vintersäsongen 2005 en tioprocentig ökning av besökarantalet, som dessutom spenderade mer
jämfört med året dessförinnan. Gröna Lund, som hade sin julmarknadspremiär i december,
drog 36 000 besökare och ämnar satsa ännu mer inför de kommande marknaderna.
En rapport från FOREX visar att svenskar reser mer ju rikare de blir. I takt med ökad
erfarenhet och effektivare transportmedel frestar resmål som Argentina, Belize, Brasilien,
Libanon, Oman, Venezuela och Vietnamn. Skidfantaster beger sig gärna till lågprisländer
såsom Polen och Tjeckien.
År 2005 besöktes Skansen av 1 404 815 besökare, vilket är drygt 100 000 fler jämfört
med året dessförinnan. Ökningen har varit konstant från månad till månad och nådde sin
kulmen, räknat i antal, på midsommarafton med 29 742 gäster.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den 26 december 2007, lagom till Mao Tse-tungs 114:e födelsedag, invigs ett museum
tillägnat den kinesiske ledaren i Hunanprovinsen. Byggnaden kostar 250 miljoner kronor
att uppföra och besökarna kan bland annat beskåda ett urval av Maos ägodelar.

Transporter
S V E R I G E
Från den 1 juli höjs priset på flygbiljetterna. Med den nya flygskatten kostar en flygstol i
ekonomiklass till en europeisk destination 96 kronor mer. I affärsklass till utomeuropeiska
destinationer aviseras en ökning om 430 kronor. Skatt läggs inte på resor till och från en del
så kallade stödområden såsom Luleå, Umeå och Visby.
Rederierna vill att resenärerna befrias från trängselbeskattning när de passerar
betalzonerna för att komma till eller från färjorna. Enligt Passagerarrederierna (rederiernas
branschorganisation) berörs 800 000 kunder som årligen reser till eller från Estland och
Finland.
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Göteborgsbaserade City Airline lägger ner flygsträckan mellan Göteborg och Bergen
efter att ha trafikerat linjen i drygt ett par månader. Anledningen är ett lågt antal bokade
stolar, vilket resulterat i svag lönsamhet.
Air Malta representeras av det internationella GSA-bolaget Aviareps i Sverige och
Norge från januari månad. Aviareps omhändertar all försäljning och marknadsföring för
flygbolaget, som lyfter två gånger i veckan från Stockholm och Oslo. Air Malta trafikerar ett
40-tal destinationer i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Stockholm-Arlanda Airport för diskussioner med flygbolag från det arabiska
gulfområdet, Indien och sydöstra USA. Några av flygbolagen är Gulf Air, Emirates och Quatar
Airways. Man försöker även få Japan Airlines att flyga direkt till Arlanda.
Swe Fly, specialister på Pakistanresor, undslipper konkurs. Bolaget ställde in
betalningar och flygningar i september i fjol, med strandsatta resenärer som följd. Efter en
ekonomisk uppgörelse och en bolagsrekonstruktion planeras nu nya flyglinjer från New York
samt Toronto till Indien.
FlyNordic blir det första flygbolaget som erbjuder direktflyg från Arlanda till Bergen i
Norge. Från april trafikerar man sträckan med fyra avgångar i veckan, under högsäsong
erbjuds dagliga turer.
I N T E R N A T I O N E L L T
Tillsammans med åländska resebyrån Flygfältets Reseservice inleder Flygcentrum ett
samarbete som går ut på att man på beställning trafikerar sträckan MariehamnStockholm. Är bokningsläget starkt, finns möjligheter till dagliga flygturer framöver.
Tallink startar en linje mellan Riga och Stockholm i vår. Till en början sker resorna med
M/S Fantaasia. Vid stor efterfrågan kan ytterligare en färja sättas in lagom till hockey-VM, som
går av stapeln den 5-21 maj.
Om allt går enligt plan kan man från år 2007 resa med lyxtåg mellan Peking och Tibet.
Standarden ombord blir likvärdig som Orientexpressens. Resan tar fem dagar och prislappen
för en tvåbäddskupé uppgår till omkring 40 000 kronor.
Estonian Air utökar sina flygningar från Stockholm till Tallinn och erbjuder därmed 17
avgångar. Även Oslo och Köpenhamn får fler turer, till antalet 10 respektive 19. Ökningen
beror bland annat på en stark tillväxt.
År 2008 lyfter den första kommersiella rymdfarkosten från New Mexico i USA. Företaget
Virgin Galactic säljer resan, som kostar 1,6 miljoner kronor. Den faktiska tiden i rymden blir
endast ett par minuter men då ingår en videofilm från färden.
Dubais flygbolag Emirates kommer att flyga sträckan Dubai-Köpenhamn direkt från
oktober månad. Man trafikerar dagligen, vilket har stor betydelse för nordisk turism till Dubai.
Eftersom landet är Emirates nav, får passagerare tillgång till bolagets övriga linjer ut i världen.
Tallink flaggar från estnisk till lettisk flagg på två av sina färjor, M/S Fantaasia och M/S
Regina Baltica i samband med att fartygen börjar trafikera sträckan Stockholm-Riga i vår.
Anledningen är personalkostnaderna, som är 20-30 procent lägre på grund av beskattningen.
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