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majtrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Choice Hotels och Home Properties planerar att bygga ett femstjärnigt lyxhotell med 550
rum i Göteborg. Andra hotellprojekt på gång i staden är Gothia Towers som planerar ett
tredje torn samt bygget av Avalon Hotel som ska drivas av Svenska Stadshotell.
Konferensarrangören SKD Euroconf rapporterar en ökning av orderingången med 45
procent under första kvartalet. I en enkät bland 1 860 aktiva konferensköpare svarar 17
procent att de planerar fler konferenser i år än ifjol.
Efter två års totalrenovering öppnar Scandic Anglais i sommar. Hotellet som ligger vid
Stureplan i Stockholm får nu 233 rum, sviter med terrass, säkerhetsvåning och mötesrummen
Think Tank. Den nya stilen kan beskrivas som när anrikt sekelskifte möter funkis från 1960talet och samtida design.
SHR väntar med att klassificera konferensanläggningar. Enligt SHR finns det finns inget
starkt krav från marknaden och istället satsar man på att komma upp i 700-800 klassificerade
hotell. En siffra som idag ligger på drygt 600.
Hotellkonceptet Rest and Fly by Pite Havsbad på Arlanda slår nya beläggningsrekord.
I april var beläggningen 116 procent. Rest and Fly erbjuder övernattningar i Sky City till ett
attraktivt pris och passar bland annat dem som har tidiga eller sena avgångar.
Choice satsar på välbefinnande med hjälp av ett nytt livsstilskoncept för både gäster
och medarbetare. En undersökning bland gästerna visar att över 80 procent föredrar ett sunt
koncept framför till exempel gratis filmkanaler.
Den internationella kongressorganisationen ICCA rankar Stockholm som bästa stad i
Skandinavien på kongresser. Stockholm hamnar i världen på en tiondeplats där Wien,
Singapore och Barcelona är i topposition
I N T E R N A T I O N E L L T
Finska hotellkoncernen Restel Hotel Group har vunnit flera utmärkelser från internationella Intercontinental Hotels Group. Av 600 tävlande hotell fick Holiday Inn Helsinki
City Centre priset ”Quality Excellence Award” för andra året i rad. Holiday Inn Helsinki City
West och Crowne Plaza Helsinki vann priset ”Newcomer Award”.
Grand Hotel i Oslo ska inreda ett våningsplan endast för kvinnliga gäster. 13 kända
norska kvinnor har fått inreda varsitt rum på ”Ladies Floor”. Allt för att skapa en personligare
atmosfär.
Bella Center i Köpenhamn har haft ett rekordår med en omsättningsökning på 38
procent. Förra året anordnades 39 större kongresser varav 21 var internationella.
Man planerar nu att bygga ett fyrstjärnigt hotell samt stödja en multiarena i anslutning till
Bella Center.
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Crowne Plaza Helsinki är valt till bästa möteshotell i Finland 2005. Hotellet har en
internationell atmosfär och erbjuder en mångsidig service med ett centralt läge. Crowne Plaza
har utöver ett professionellt mötesutbud även ett DaySpa.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Haparanda-Torneåområdet vid gränsen till Finland är snart en av Nordens hetaste
handelsregioner. Miljardinvesteringar i handelsytor pågår just nu, till stor del tack vare
IKEA:s beslut att bygga ett varuhus i Haparanda. Handelsmöjligheterna väntas per år locka två
miljoner shoppingturister från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Luftfartsverket vill att alla resenärer ska kunna köpa sprit på Sveriges flygplatser,
inte bara de som reser utanför EU. LFV ska nu söka tillstånd hos regeringen för att få sälja
sprit med svensk skatt till EU-resenärer. Något som alla länder i Norden, förutom Sverige,
idag tillåter.
Södertörn har i sin skärgård unika naturmiljökvaliteter. För att ta hand om denna potential
startar ett samarbete mellan KTH, utbildningen Turism i Storstadsregion samt
Haninge och Nynäshamns kommuner. Samarbetet som är kopplat till besöksnäringen på
Södertön syftar till att utveckla undervisningen med konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt inom turism.
Samtliga av Quality Resorts 14 anläggningar i Norden är nu rökfria. Rökförbudet gäller
i hotellrummen, barer, lobbyområden och restauranger. Quality Resort förklarar rökförbudet
med att de vänder sig till målgrupper som barnfamiljer och hälsomedvetna.
SKÅL International, världens tyngsta nätverk för beslutsfattare i turistindustrin, har fått två
nya medlemskategorier. Den ena är restauratörer och krögare och den andra är Young
SKÅL, för aktiva unga branschföreträdare eller studenter på väg in i branschen. Den första
Young SKÅL-medlemmen i Sverige, och Norden, är Patric Borén på FIN-S Marknad och
Kommunikation.
I N T E R N A T I O N E L L T
Ryanairs rabatterade passageraravgifter på vissa danska flygplatser kan komma att
upphöra. Landets trafikminister vill införa en ny lag som ger möjlighet att bötfälla flygplatser
som ger rabatter.
Den norska hotellprofilen Petter Stordalen vill köpa brittiska fotbollsklubben Liverpool.
Stordalen ingår i ett konsortium av norska finansmän som lagt ett hemligt bud.
MTV har tecknat avtal med Finlands största pizzakedja, Koti pizza, som nu serverar
pizzor i form av MTV:s logotype i över 200 restauranger. Pizzan ska stärka MTV:s
varumärke i landet.
I tidskriften the Economists nya ranking, Worldwide business trip index 2006, över de bästa
affärsresestäderna ligger Vancouver, Calgary och Toronto i topp. Wien kommer först
bland de europeiska städerna med en 14:e plats, Stockholm delar 17:e platsen med Zürich och
Köpenhamn.
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Restaurang och mat
Om ett år ska smileydekalen införas på prov på ett antal restauranger i utvalda
kommuner. Dekalen berättar hur restaurangen klarade senaste livsmedelskontrollen med hjälp
av en sur, neutral eller glad ”smiley”. Efter utvärdering är målet att systemet ska införas i hela
Sverige.
Svenska Kocklandslaget ska hjälpa Rica Hotels att förnya sin frukost. Tanken med
satsningen är att gästerna ska få uppleva nya spännande variationer på den vanliga frukosten.
Sommarens krogtrend är lyxiga kafékrogar. Kaféet håller på att bli den nya kvarterskrogen med färskt kaffé och små delikatesser samt generösare öppettider. Populärt är flexibla
menyer där gästerna får komponera fritt med tillbehör, brödsorter och pålägg.
McDonalds ska ta marknadsandelar i Norrland med hjälp av en paj fylld med hjortronsylt
samt norrländsk dialekt. Pajen finns endast på norrländska restauranger där sloganer nu är
”Jag´tyck´om ä” (i´m lovin it).
I N T E R N A T I O N E L L T
Tidningen Fast Food har återigen genomfört den fartfyllda tävlingen NM i Pizza. Kampen var
hård mellan de sex finalisterna som satt fokus på hälsa och kvalitet. Den slutgiltiga
segraren blev Suncica Grac från Pizzeria King i Ängelholm.
McDonalds satsar på Ryssland och uppgraderar sina 147 restauranger i landet.
Samtidigt ska 25 nya restauranger och 15 kaféer öppnas. McDonalds finns nu i 37 ryska städer
och omsättningen beräknas öka med 20-30 procent i år.
I New York och Las Vegas finns de dyraste restaurangerna i USA. Dyrast är Per Se i
New York där varje gäst betalar cirka 1 900 kronor i snitt. 281 miljoner kronor omsätter
Tavern on the Green i Central Park som har plats för 1 000 gäster.

Resebyråer och researrangörer
Charterbolagen har nu presenterat sina nyheter inför vintersäsongen. Ving och
Solresor sätter fokus på Asien, Apollo söker sig västerut och Fritidsresor satsar på charterflyg
tilll två nya afrikanska destinationer, Kap Verde och Mauritius.
Affärsresebyrån Ark Travel hade ett starkt första kvartal men en 21-procentig ökning av
resultatet till 4,5 miljoner kronor. Tack vare flera nya företagskonton, bland andra Föreningssparbanken och Försäkringskassan, ökade omsättningen med 18 procent till 208 miljoner
kronor.
Classic World som arrangerar annorlunda resor i Europa har nu även Sverige i programmet. Tillsammans med Historic Hotels of Sweden erbjuds tio utvalda hotell runt om i
landet.
Ticket bedömer marknadsutsikterna för 2006 som goda och presenterar ett resultat
efter skatt på 13,1 miljoner för årets första kvartal. Försäljningen steg med elva procent till
962 miljoner kronor.
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Kilroy Travels senaste nyhet är volontärresor. Resenärerna kan vara borta från ett par
veckor till flera månader och får jobba med projekt som bland annat byggnation, skolor och
sjukvård.
I N T E R N A T I O N E L L T
Affärsresor till Mellanöstern, Kina och Indien har öka i popularitet. Både Indien och
Kina tillhör nu de dyraste länderna när det gäller övernattningar på affärshotell.
Tyska TUI, Fritidsresors moderbolag, ska spara två miljarder kronor de närmaste
åren på grund av en kraftig rörelseförlust. Försäljningen på hemmamarknaden sviker,
bland annat på grund av fotbolls-VM då tyskarna väljer att stanna hemma. Det går bättre för
den nordiska verksamheten där tillväxten är över tio procent.

Turism
S V E R I G E
SAS Crew Guide, med tips från piloter och kabinpersonal om hotell, affärer, restauranger m.m runt om i världen, har blivit en succé. Guiden har uppmärksammats
internationellt, bland annat i brittiska Sunday Mirrors resedel.
Det är allt populärare att söka vård utomlands. Sedan förra våren har antalet ansökningar till Försäkringskassan om ersättning för vård utomlands ökat med ett nittiotal varje
månad. Populäraste landet att söka vård i är Finland.
Fler män gästar spa-anläggningar. Numera är en tredjedel av gästerna män som ofta
väljer att göra ansikts- och kroppsbehandlingar.
Statsrådskontoret ska på uppdrag av regeringen utreda Framtidsprogrammets effekter på
den svenska turistnäringen. Framtidsprogrammet startade 2001 och målet med undersökningen är att se om insatserna behöver fokuseras ytterligare och om det behövs en
starkare regional förankring.
Tidningen Privata Affärers jämförelse av priser och valutor visar att svenskarnas samtliga
favoritresmål blivit dyrare sedan ifjol. Bland annat har den brasilianska valutan real och
den thailändska bahten stigit med 39 respektive 11 procent. Billigast just när är bland andra
Ungern och Mexico.
Försäljningen av resor till Turkiet går efter några blomstrande år sämre. Orsaken är
de många incidenter som drabbat landet. Många arrangörer har skurit i sina reseprogram och
rear ut vissa resor. Trots detta är Turkiet ett av de största svenska resmålen och i sommar
beräknas 270 000 charterturister besöka landet.
Mallorca är tillbaka i toppen på Resfebers försäljningsstatistik. Den kalla våren har styrt
valet av resor till klassiska sol- och baddestinationer. Varma storstäder som Barcelona, Rom
och Lissabon lockar även allt fler.
Även i sommar blir det nytt rekord för kryssningstrafiken till Stockholm. SVB, Stockholm
Visitors Board räknar med en kvarts miljon utländska besökare, 22 000 fler är förra året.
Totalt blir det cirka 260 anlöp av 70 kryssningsfartyg.
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På www.naturensbasta.se finns 150 ekologiskt sunda sommaräventyr samlade.
Bland annat forsränning i Jämtland, älgsafari i Bergslagen och bärplockning i Norrbotten.
Thailand ser ut att bli vinterns populäraste resmål. Hos Fritidsresor har försäljningen
tredubblats jämfört med förra året och över 75 procent av platserna över jul- och nyår är
bokade.
Flera semesterorter har storinvesterat inför sommaren. Bland annat har åtta miljoner
kronor investerats i Medeltidshotellet på Gotland och Skara Sommarland blir Nordens största
vattenpark tack vare en ny vågpool för 13 miljoner kronor. På Öland har Hotell Skansen invigt
sitt nybygge Tingshuset som kostat 30 miljoner kronor.
En undersökning gjord av TEMO, på uppdrag av SHR, visar att åtta av tio tror att sysselsättningen inom turismnäringen kommer att öka de närmaste tio åren. Man tror även
att Sverigebilden blivit mer positiv och Sverige mer attraktivt som destination de senaste åren.
I N T E R N A T I O N E L L T
Lyxkryssningar har en årlig tillväxt på tio procent och är den snabbaste växande reseformen i världen. Mest växer marknaden i Norden, exempelvis räknar rederiet Royal
Caribbean Cruises med att öka försäljningen med 50 procent under 2006.
På www.golfruten.dk kan man enkelt boka och köpa golfpaket med greenfee och
boende på en dansk kro. På hemsidan finns 111 golfbanor och 60 kroer runt om i Danmark
presenterade.
Allt fler nordbor söker sig till den karibiska ön Aruba. Ifjol besökte 3 500 turister ön
vilket är en ökning med 65 procent från 2004. Bland turisterna märks nu fler barnfamiljer,
nygifta par och golfare.

Transporter
S V E R I G E
Flygtaxi ökar och tar marknadsandelar. Företaget hade under första kvartalet en ökning
av bokningar med 20 procent. Bakom ökningen finns faktorer som en ökning av passagerare
på inrikesflyget och en allmän ökning av marknaden för grupper och affärsresor.
Tallink har fördubblat kapaciteten på linjen Stockholm – Riga och erbjuder nu dagliga
avgångar. De två fartygen, Regina Baltica och Fantaasia, tar båda 1 500 passagerare och 500
fordon. Även Tallinks nybygge, 212 meter långa M/S Galaxy, har haft premiärtur på rutten
Helsingfors – Tallinn. M/S Galaxy är nu både Östersjöns längsta och modernaste fartyg.
Färjetrafiken på Östersjön gör ett rekordår. Medlemmarna i Passagerarrederiernas
förening transporterade under 2005 närmare 29 miljoner passagerare till och från Sverige.
Färjetrafiken på Östersjön har nu visat upp nya passagerarrekord fem år i rad.
Få svenskar är intresserade av att flyga miljövänligt när de reser utomlands. Just nu
är det andra faktorer än resenärernas efterfrågan som driver branschen mot miljövänligare
alternativ. Bränslepriserna stiger och EU förväntas skärpa lagstiftningen för flygens utsläpp.
Allt fler charterresor utgår från Skavsta flygplats. I vinter kommer bland annat
Fritidsresor att lägga direktcharter till Gran Canaria, Lanzarote och Hurghada från flygplatsen.
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Kommunalfullmäktige i Storuman har beslutat att kommunen ska köpa Gunnarn flygplats.
Priset är 6,5 miljoner kronor varav 2,5 miljoner kronor är vad den tillhörande skogen värderats
till.
I N T E R N A T I O N E L L T
Airbus vill effektivisera flygplansutrymmet och ge flygbolagen mer intäkter med nyutvecklade ståplatser. Än så länge har inget flygbolag nappat på idén men Airbus hoppas på
den asiatiska marknaden.
Den brittiska flygplatsoperatören BAA ska begränsa handbagaget till ett kolli för
ekonomiklass och två för affärsklass. Den som bryter mot bestämmelserna kan stoppas
vid incheckningen, säkerhetskontrollen eller ombord på flygplanet.
Den australiensiska investeringsbanken Macquarie utpekas som tänkbar köpare av Silja
Line. Bolaget äger sedan tidigare Arlanda Express samt två rederier som tidigare ingick i Silja
Lines nuvarande ägares, Seacontainers, portfölj.
Rysslands transportdepartement vill införliva landets regionala flygbolag i Aeroflot och
skapa en monopolsituation. Totalt äger ryska staten aktier i 61 flygbolag spridda över
nationen.
Jordanien satsar på att huvudstaden Amman ska bli centrum för trafikflyg i Främre
Orienten. Bland annat kommer Royal Jordanian Airlines att förstärka sin flotta under
kommande år. De nya flygplanen ska trafikera Mellanöstern och östra Medelhavsområdet.
I Kina byggs 48 nya flygplatser och två nya komplex för djuphavshamnar.
Landets infrastruktur rustas för att möta tillväxten de närmaste åren. Bland annat ökar antalet
flygpassagerare till landet med 14 procent per år.
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