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septembertrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
År 2010 ska tillbyggnaden av Svenska Mässans hotell, Gothia Towers, vara klar. Det blir ett
tredje torn med 28 våningar och 425 rum. Det byggs även på fem våningar på ett av de
ursprungliga tornen. I och med tillbyggnaden befäster Gothias Towers ställningen som
Nordens största hotell.
Hilton har planer på att sälja Scandic. Det amerikanska hotellbolaget ska expandera i
Europa och Scandic sägs inte passa in i planerna då Hilton redan har liknande kedjor.
Ett alternativ är att sälja hela eller delar av Scandic.
Den brittiska tidningen Global Finance har med hjälp av sina läsare utsett Sheraton till det
bästa affärshotellet i Stockholm. Hilton utsågs till bästa hotellkedja i Europa.
Hotellkedjan Profil Hotels har öppnat sina två första utlandshotell. De nya hotellen,
Copenhagen Plaza Hotel och Copenhagen Crown Hotel, har tillsammans 169 rum. Profil Hotels
driver nu tio hotell på marknaden.
I N T E R N A T I O N E L L T
Snart kommer ett gemensamt hotellklassificeringssystem för Norden och Baltikum.
De nordiska och baltiska branschorganisationerna inom hotell och restaurang har enats om
gemensamma kriterier inom kategorierna standard, bekvämlighet och service.
En kampanj mot porr på hotellrum i USA genomförs nu av 13 organisationer med
konservativa värderingar. Kampanjen består bland annat av helsidor i dagstidningen USA
Today och webbplatsen www.cleanhotel.com.
Anrika Hotel Kämp i Helsingfors har listats bland de 100 bästa hotellen i världen av
resemagasinet Travel & Leisure, ett av de ledande resemagasinen i USA. Kämp hamnade på
plats 92 bland alla hotell i världen och på 20:e plats i Europa.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Turismutbildningen Storstadsturism (www.storstadsturism.nu) i Haninge närmar sig
som första turismutbildning i Sverige resebranschen och näringen genom ett medlemskap i
branschföreningen Resebranschens Serviceförening (RSF). Via RSF blir utbildningen
även en del av RTS, den svenska Rese- och turistindustrin i Sverige (RTS). Ett av RTS mål är
att öka satsningen på den kvalificerade yrkesutbildningen
Nora kommun, norr om Örebro, har under sommaren infört trängselbonus.
Alla bilburna besökare till orten, som inte kommer från Örebro län, kunde hämta en
värdekupong på fem kronor på Noras turistinformation.
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Stockholms profil som IT-stad ska stärkas med hjälp av gratis trådlöst bredband på
offentliga platser. Försöket, som pågår till den 30 september, kommer att omfatta
Kungsträdgården, Berzelii Park, Norrmalmstorg och sträckan Stureplan – Humlegården.
De sammanslagna rederierna Tallink och Silja Line effektiviserar sin organisation
med att varsla 260 personer. Totalt kommer 80 av de 270 anställda i Sverige få gå.
Motsvarande siffra i Finland blir 180 av totalt 700.
Carl-Henric Svanberg, Ericssons koncernchef, har infört en ny typ av utvecklingssamtal. Varje månad lottas det ut 25 frukostmöten med honom. Tanken är att få fram vad
medarbetarna egentligen tycker och tänker.
Regeringen har meddelat att man utökar satsningen på att få hit utländska turister
och besökare. Till de redan beslutade 30 miljoner kronorna förs nu ytterligare 1,5 miljoner till
en riktad satsning för Norrbotten och Småland.
I N T E R N A T I O N E L L T
SAS hotellkedja Rezidor värderas av börsanalysföretaget Morgan Stanley till 9,8 miljarder
svenska kronor. Det är mer 50 procent högre än tidigare värderingar. En börsnotering är
planerad till juni nästa år.
MICE-mässan IMEX i Frankfurt har utsetts till årets bästa fackmässa 2005 av brittiska
AEO, Association of Exhibition Organisers. I år hade IMEX 3 300 utställare från 150 länder.
Fram till år 2015 ska norska staten investera 1,2 miljarder kronor i upprustning av
landets turiststråk. Idag är fyra turiststråk utmärkta på norska kartor och målet är 18
stycken.
Svenskar storshoppar i Köpenhamn för sju miljarder danska kronor per år.
Bättre marknadsföring och service skulle öka handlandet ännu mer enligt Handelshögskolan i
Köpenhamn.
I Tallinn finns det flesta och bästa mobila tjänsterna inom EU. En undersökning som
finansieras av EU-kommissionen visar att Tallinn toppar listan när det gäller mobil penetration,
antal hotspots och lägsta priser.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Införsel av sprit vid utlandsresor har minskat med 15 procent under det senaste
halvåret. Samtidigt ökar Systembolagets försäljning trots att det dricks mindre. Färre är
beredda att ta sig tid att göra en lång, och i bensinpengar dyr, resa för att löpa alkohol.
Årets kock 2004, Markus Aujalay, ska representera Sverige i Bocuse d´Or, även kallat
VM i matlagning. Totalt tävlar 24 kockar från 21 länder.
McDonalds satsar på att informera sina gäster mer om matens näringsämnen.
En tabell på förpackningen visar hur stor del av det rekommenderade dagsintaget varje
produkt innehåller vad gäller till exempel kalorier och fett.
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Hotell- och resturangfacket vill ha lägre musikvolym och tystare gäster på krogen.
Det är främst personalen som far illa av för höga ljudnivåer men det förekommer även ofta
klagomål från grannar.
McDonalds minskar sin försäljning medan Max ökar. McDonalds stängning av åtta
restauranger tyngde resultatet för helåret medan Max ökade försäljningen med 20 procent.
Flera enskilda McDonaldsrestauranger har satt försäljningsrekord och de svenska
restaurangerna har nu flest besökare per capita i Europa.
En holländsk studie visar att ett hälsosamt urval av nordeuropeisk husmanskost ger
ännu bättre hälsa än medelhavsdieten. Forskare undersöker nu om det är den svenska
husmanskosten som gjort svenskar till ett av de mest långlivade folken i världen.
International Culinary Tourism arrangerar sitt första europeiska symposium den 21 september
på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. På seminariet samlas några av världens bästa inom
området för att ge inspiration till hur maten kan stärkas och bli ett ledande resmotiv
för framtida besökare.
Flera öl-producenter satsar på att få öl att bli lika fint som vin. Bland annat säljs nu ett
kamomillkryddat öl på 75-centilitersflaskor. Bakgrunden är bland annat att öl-konsumtionen
per svensk per år minskat från 57 liter 1970 till 51 liter förra året. Samtidigt har
vinkonsumtionen tredubblats under samma period.
I N T E R N A T I O N E L L T
Under festivalen Art Goes Kapakka (konsten går på krogen) i Helsingfors kunde man
kombinera en krogrunda med att titta på konst, dans, teater eller lyssna på vetenskapliga föreläsningar. Festivalen ägde rum under Helsingfors stadsfestival den 17-26
augusti.
På en bar i Nanjing i Jiangsuprovinsen, Kina, får kunderna attackera personalen,
krossa glas och föra oväsen. 20 män är speciellt anställda och kunderna är ofta kvinnor som
till vardags arbetar på karaokebarer eller massageinstitut.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Apollo sätter in extraflyg till Thailand i vinter då efterfrågan slår alla rekord.
Bokningarna ligger på 200 procent över fjolårets nivå och totalt släpps 1 500 nya platser.
Näst populärast är Indien följt av Dominikanska Republiken .
Solresor tar nu trenden ”resor med hälsotema” till Sverige. Resorna kombinerar hälsa
och träning på olika destinationer i världen. Med på resan är alltid en utbildad instruktör och
det erbjuds bland annat pilates-, aerobics- och poweryogaresor.
Idag är det viktigare att resa iväg på vintern än på sommaren. Vinterns populäraste
destination är Thailand som hos Fritidsresor, för första gången, är populärare än Gran Canaria.
En annan trend är att de klassiska resmålen tagit täten på bekostnad av Egypten och Turkiet.
Det märks även en ökning av kryssningsresor tack vare nya rederier med lägre priser.
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Den fristående resebyråsammanslutningen Travelnet har fått Scanworld som ny
medlem. Travelnet är idag 55 fristående resebyråer som beräknas omsätta två miljarder
kronor i år. Andra stora medlemmar är Stockholms Specialresor, BCD Travel och
Affärsresebyrån i Umeå.
I N T E R N A T I O N E L L T
SAS och den norska företagsgruppen Reitan har bildat Nordens största resebyrå vid
namn Go. Resor, både paket och skräddarsydda, ska säljas på nätet och i Reitans butiker.
I Sverige äger Reitan Pressbyrån.

Turism
S V E R I G E
Grekland är TUR-mässans nya partnerland och bokningsläget för TUR 2007 är redan
över 50 procent. Intresset är även stort för resmässan Quality Travel Show som TUR och
Emma Publishing anordnar i Nacka Strand den 21 oktober. Temat är exklusivitet, kvalitet och
lyx.
Stockholms skärgård slog besöksrekord i somras och många färjebolag har fått sätta in
extra båtar. I juli hade Waxholmsbolaget cirka 480 000 passagerare, en ökning med 18
procent jämfört med ifjol. Strömma Kanalbolaget har haft en 10-20 procentig ökning på alla
sina linjer.
Nöjesparkerna har haft en rekordsommar trots soligt väder som ofta lockar besökare till
strand och bad. Skara Sommarland har satt både omsättnings- och besökarrekord och
Kolmården hoppas nå rekordsiffran 500 000 besökare i år.
Göran Perssons husbygge i Sörmland har blivit en turistattraktion.
Ett ökat intresse bland allmänheten har märkts av bland områdets turistbyråer och matställen.
I N T E R N A T I O N E L L T
EU:s arbetslivsinstitut i Dublin konstaterar att den genomsnittliga semestern inom EU och
Norge består av 25,5 dagars betald ledighet. Tillsammans med Danmark och Tyskland
ligger Sverige på topp med 30 dagar. Kortast semester får innevånarna i Cypern och Slovenien
med 20 dagar.
Antalet utländska övernattningar på hotell, vandrarhem och stugor i Finland ökade med elva
procent under det första halvåret. Turister från Ryssland är den grupp som ökar mest,
39 procent medan svenskarna ökade med fyra procent. I genomsnitt stannade
besökarna 4,2 nätter och sammanlagt var de omkring fem miljoner.
Föreningen Danske Turist Attraktioner har börjat betygsätta landets
turistattraktioner. Hittills har åtta attraktioner fått högsta betyg, fem stjärnor, bland andra
Tivoli i Köpenhamn, Legoland i Billund och Experimentarium utanför Köpenhamn.
Kvarkens skärgård, utanför Vasa i Finland, har tagits upp på UNESCOs världsarvslista. Den unika skärgården har världens snabbaste landhöjning med 100 hektar per år.
Detta är första gången i Finland ett område får världsarvsstatus och satsningen på ökad turism
i området får nu extra dragkraft.
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Det blir allt populärare bland skandinaver att köpa fritidshus i Egypten. Med ny
lagstiftning för fastighetsägande väntas försäljningen av villor och lägenheter öka betydligt.
Populärast är Röda Havs kusten med orter som Sharm el Sheikh och Hurghada.
Kommittén för andlig civilisation i Kina ska med en kampanj lära landets innevånare vett
och etikett när de reser utomlands. Förra året reste 31 miljoner kineser utomlands, en
siffra som kommer att nå 100 miljoner år 2020. Antalet kinesiska besökare i Sverige ökade
med 200 procent år 2005 till 70 000.
Spanska forskare har kommit på varför det känns motigt för vissa att börja jobba efter
semestern. Efter-semester-syndromet drabbar var tredje anställd med trötthet, apati
och fysiska krämpor. Det är främst de som haft en lång och skön semester som drabbas.

Transporter
S V E R I G E
Arlanda Express redovisar för första gången vinst på helårsbasis. För räkenskapsåret
2005 blev vinsten nio miljoner. Samtidigt sattes nytt passagerarrekord, 2,6 miljoner resenärer.
Fler reser med Viking Line. Passagerarantalet steg med tre procent under
sommarmånaderna. De nio Rigakryssningarna lockade 3,6 procent fler passagerare än
tidigare.
Fly Me:s nya europadestinationer har utvecklats starkt och totalt har flygbolaget en
trefaldig ökning av passagerare, till 64 000, i juli. Destinationerna Spanien och Grekland var
populärast.
Fyra miljoner passagerare flög från Luftfartsverkets flygplatser under första halvåret 2006.
Det är en ökning med nio procent och den största utrikesdestinationen är fortfarande
Köpenhamn med 422 000 passagerare. Kraftigaste ökningen stod Barcelona för med 48
procent följt av Bangkok och Wien med vardera 33 procents ökning.
Tåget fortsätter att ta marknadsandelar och det är främst försäljningen av enkelbiljetter
som ökar. SJ kommer nu att satsa ytterligare på regionaltrafiken och inför så kallade Just Nubiljetter på alla sina avgångar.
Fly Me har köpt 51 procent av aktierna i Astraeus, ett brittiskt charterflygbolag.
Astraues är fyra år gammalt och flyger cirka 800 000 passagerare från Gatwick varje år.
Förutom charter och linjetrafik ägnar de sig åt produktionsverksamhet för andra flygbolag.
Birka Line går med vinst för det första kvartalet i år. Vinst efter finansnetto blev 15,1
miljoner euro och förklaras bland annat med försäljningen av fartyget Birka Princess.
Borlänge har fått direktflyg till Oslo. Direktflyg trafikerar sträckan måndagar, tisdagar och
onsdagar. Flygbolaget hoppas även att passagerarna ska använda linjen till att resa vidare ut i
världen med hjälp av Oslos stora linjenät.
Silja Line har inlett ett samarbete med danske spa-experten Ole Henriksen.
Ombord på sina Helsingforsfartyg erbjuder nu rederiet lyxspa med massage-, ansikts- och
kroppsvård samt former av bad i enlighet med Ole Henriksen koncept.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Boeings marknadsprognos säger att ökade oljepriser och miljöhänsyn kräver nya
flygplan. Totalt krävs 27 200 nya flygplan fram till år 2025.
Ryanair drar ned sin aktivitet i Sverige och ökar istället i Danmark. Bland annat
försvinner trafiken från Västerås och sträckan Malmö-London. Orsaken är oklarheterna kring
den planerade svenska flygskatten på 94 kronor på resor inom Europa, en skatt som inte finns
i Danmark.
Två nystartade flygbolag i Storbritannien, Eos Airlines och Maxjet Airways, erbjuder
flygningar utan ekonomiklass. Bolagen har haft en ökning på 30 procent sedan nya planer
på terrordåd avslöjades i landet. Det är främst företagskunder som lockas av de mindre
flygplanen som flyger från Stansted istället för Heathrow.
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