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Jultrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Nästa år sänks hotellmomsen från tolv till sex procent. Hotellbranschen får däremot inte
de sänkta arbetsgivaravgifter som prövas av EU-kommissionen.
Konferensspecialisten Summit öppnar i januari sin tredje och största konferensanläggning i
fastigheten Solna Gate utanför Stockholm. Efterfrågan på dagkonferenser ökar, bland
annat för att företagen anställer fler och får trångt om utrymme på kontoret.
Nästa år utökar Choice Hotels med fyra nya hotell genom ett franchiseavtal med Winn Hotels.
Därmed går Choice förbi Scandic och blir störst i Sverige med 70 hotell. Choice är även
störst på den skandinaviska hotellmarknaden.
Hotellfastighetsbolaget Pandox varnar i sin senaste konjunkturspaning för en nedgång på
hotellmarknaden, kanske redan nästa sommar. De höga hotellpriserna har börjat avskräcka
stora kongressarrangörer.
Den svenska mötesindustrin fortsätter sin starka utveckling. Inom organisationen
Svenska Möten ökade andelen genomförda möten under november med 37 procent jämfört
med ifjol. Motsvarande ökning för hela året ligger på 27 procent, vilket gör 2007 till ett
rekordår.
Choice följer Scandic och miljöcertifierar alla sina hotell i Norden. Kedjan har skrivit avtal
med Det Norske Veritas om certifiering enligt den internationella miljöstandarden
ISO 14001.
I Gävle planeras det för en multiarena bestående av kongresshall, ny fotbollsarena och ett
200-rumshotell. Arenan beräknas kosta en halv miljard kronor och projektet skulle betyda
mycket för Gävles besöksnäring.
Nybyggda Time Hotel i Stockholm har fått en mycket bra start för sina studiolägenheter.
Fram till mitten av mars är beläggningen 90 procent för de femton lägenheterna som är på
mellan 28 och 43 kvadratmeter. Just nu hyrs de ut på mellan tre veckor och ett halvår.
Marriott öppnar sitt första hotell i Stockholm under 2009. Platsen är Kungsholmen och
hotellet ska ha 272 rum. Varumärket blir Courtyard, Marriotts största varumärke, med över
800 hotell i världen.
Nordic Light Hotel ska tillsammans med Philips skapa framtidens hotellrum. Målet är att
kombinera svensk design, ljusforskning och spjutspetsteknik. Enkelhet är ledordet för hela
projektet.
New Wave Group, som äger Orrefors Kosta Boda, ska bygga ett upplevelseglashotell i
Glasriket. Hotellet ska ha 150 rum och ligga i anslutning till Kosta glasbruk.
Travel, Stockholms nya resemässa, har i dagsläget lockat över 200 utställare.
Mässan går av stapeln den 24 januari 2008. Mötesmässan SHIE är då en integrerad del av
Travel.
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SHR har nu klassificerat 636 hotell i Sverige och 13 på Åland. På
www.hotelsinsweden.com finns aktuell information om hotellen på svenska, tyska och
engelska. Alla hotell finns även på kartsökningstjänsten Google Maps.
Ishotellet i Jukkasjärvi expanderar. Det satsas bland annat på varm logi, restaurang, butik
och ismaskiner. Totalt kommer 30 nya arbetsplatser att skapas.
I N T E R N A T I O N E L L T
Restel Hotel Group bygger ett nytt hotell i finska Joensuu. Hotellet, Cumulus Joensuu,
blir ett modernt stadshotell med 80 rum och invigs sommaren 2009. Det nya hotellet är
Restels 46:e och en naturlig fortsättning på bolagets expansion.
I Dubai pågår byggandet av en av världens största utställningshallar. Dubai Exhibition City
byggs i anslutning till stadens flygplats och kommer att täcka ett sju kvadratkilometer stort
område. Målet är att bli världens första helt integrerade utställningsstad och att göra
Dubai World Trade Center till världens främsta mässarrangör.
Nu har det första internationella avtalet skrivits mellan två kongressbyråer. Det är Thailand
Convention and Exhibition Bureau och Barcelona Convention Bureau som gemensamt ska
utveckla sina möjligheter inom mötesindustrin.
Ett lyxhotell i New York, The Benjamin, erbjuder pengarna tillbaka om inte gästen sover
riktigt gott. Hotellet anser att en god natts sömn är det viktigaste och på hotellet finns
särskilda sömnvärdar och tolv olika kuddar att välja mellan.
Inom fem år kommer det att ha byggts 37 000 ny hotellrum i Tyskland. Det är kedjor
som Rezidor, Marriott, Kempinski och Mandarin Oriental som planerar hotell i Berlin, Hamburg,
München och Frankfurt.
Reval Hotel Olümpia i Tallinn satsar på kvinnorna. Hotellet öppnar en hel våning enbart
för kvinnor. ”The Body Shop Ladies Floor” är designad i minsta detalj med kvinnans behov och
önskemål i centrum.
Senast i slutet av nästa år måste alla hotell i Peking kunna erbjuda sina gäster
kondomer. Detta som en åtgärd för att hindra spridningen av AIDS.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Visit Sweden ska tillsammans med Luftfartsverket, Stockholm Visitors Board, Göteborg & Co
och Malmö Turism locka fler utländska besökare till Sverige. Marknadsföringen ska till
största del vara digital och man riktar sig till resvana personer inom kategorierna
WHOPs (Wealthy Healthy Older People) och DINKies (Double Income, No Kids).
Rederiet Eckerö har snart tagit över Birka Line. Ägandet överstiger nu 90 procent och
Eckerö kan kräva att få lösa in de resterande aktierna.
Karlstads flygplats vill sänka flygets avgifter genom aktiviteter och nytänkande.
Med barnkalas, check-in butiker och konferensverksamhet kan man förvandla
landets flygplatser från tråkiga väntsalar till pulserande mötesplatser.
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Kalix kommun fokuserar på turismen med en nybildad strategisk styrgrupp.
Gruppen ska arbeta fram strategier för hur turismen ska utvecklas i kommunen.
Marriott ska tillsammans med designhotellgurun Ian Schrager lansera ett nytt internationellt
hotellvarumärke. Varje hotell ska vara unikt till skillnad från Marriottkonceptet som erbjuder
samma upplevelse och kvalitet över hela världen. Målet är att etablera 100 hotell fram till
2012.
Sverige är åter ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. På World
Economic Forums årliga rangordning har Sverige klättrat från nionde till fjärde plats, förbi både
Storbritannien och Tyskland.
I N T E R N A T I O N E L L T
Under tre dagar i mars nästa år säljs Lapplands lugn i New York. Bakom projektet ”A
Taste of Swedish Lappland” står Norrbotten och Västerbotten som deltar i Svensk-amerikanska
handelskammarens Arctic Expo. Utställningen ska marknadsföra turismnäringen och
exportindustrin i Lappland.
I Jordanien har landets första kvinnor med högre hotell- och restaurangutbildning
utexaminerats. Sju kvinnor har gått den 1 700 timmar långa utbildningen som tidigare inte
varit tillgänglig för kvinnor.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Restaurangguiden Sveriges Bästa Bord har utsett Leijontornet till ”Årets Krog”. Enligt
guiden går titeln till en restaurang som gått i bräschen för branschens utveckling. Motiveringen
till årets val var Leijontornets ekologiska profil.
Spendrups har köpt anläggningen Loka Brunn. Bryggeriet äger och marknadsför sedan
tidigare vattnet Loka och vill med övertagandet utveckla varumärket. Ett mål är ökad
beläggning.
Vid årsskiftet sänker Danmark skatten på arbete. Det kan slå hårt mot skånska företag
som får det svårare att behålla och rekrytera personal. Krögarna i Malmö känner redan av
konkurrensen.
I N T E R N A T I O N E L L T
I hela Norden överstiger efterfrågan på ekologiska produkter utbudet. I Danmark är
man bäst på att handla ekologiskt, där står ekomaten för fem procent av livsmedelsförsäljningen. I de övriga nordiska länderna går försäljningen trögare.

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

4

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Det går bra för Hurtigruten i Sverige. I år har antalet sålda resor ökat med 100 procent.
Sedan bolaget öppnade kontor i Sverige för två år sedan har försäljningen fördubblats varje år.
Det råder stark tillväxt hos de svenska resebyråerna. Tillsammans har de hundra största
resebyråerna ökat sin omsättning med 13,9 procent till 29,2 miljarder kronor. Det totala
resultatet ökade med 47 procent till 169,6 miljoner kronor enligt Travel News årliga
undersökning.
Att arbeta på resebyrå är drömjobbet för arbetstagare över 50 år, visar en undersökning.
Drömarbetsgivaren är Fritidsresor följt av SVT, IKEA och Clas Ohlson. En förklaring till
resultatet är att ju äldre man blir, desto viktigare är det att arbeta på ett företag som man har
gemensamma intressen med.
Go Alpin introducerar soloresor. Konceptet vänder sig till den som reser ensam men inte
vill vara det i backen eller på afterskin. Det finns till exempel inget singelrumstillägg och
programmet är fullt av aktiviteter.
Vings nylansering av Kanarieöarna som lyxdestination blev lyckad. Inför vintern har de
stora charterbolagen 15 procent fler bokningar än i fjol. Till exempel såldes Vings lyxsviter slut
på några veckor.
Tidningen Internetworld har utsett sajten Ving.se till ”bästa sajt alla kategorier” vid sin
årliga gala. Motiveringen talar bland annat om flera smarta funktioner och en inspirerande
sida.
Ticket Affärsresor har startat samarbete med den internationella affärsresebyrån
FCm Travel Solutions. Genom samarbetet får Tickets kunder tillgång till nätverk med
reserelaterade tjänster i hela världen.

Turism
S V E R I G E
Jätteälgen med två ben i Skellefteå och två ben i Arvidsjaur har fått bygglov av
Länsstyrelsen. ”Stoor´n” kommer att bli en turistattraktion med restaurang, utkikstorn och
konferenslokal för 350 personer.
Trenden att resa exklusivt och lyxigt står sig. Maldiverna, Mauritius och Afrika är i topp
hos lyxresearrangörerna. Den generella trenden är att man reser längre och längre bort.
De klassiska paradisresorna är populärast men även resor med andra värden än komfort är
trendiga.
Sörmlandsturism AB, som ägs av ett hundratal privata företag samt länets kommuner och
landsting, fick jobbet att samordna och marknadsföra Sörmland under de närmaste tre
åren. Uppdraget från regionförbundet gäller att utveckla besöksnäringen i hela länet.
Spansk sol lockar svenskar efter pensioneringen. De närmaste åren planerar 300 000
blivande pensionärer att flytta utomlands, de allra flesta till ett EU-land. Populärast är Spanien
och Frankrike, men även Malta och Cypern.
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I Gesunda, tre timmar från Stockholm, ska Sveriges modernaste skidort byggas.
Gesundaberget AB vill attrahera skidsugna svenskar i Mellan- och Sydsverige och om tre år
ska det finnas boende för 1 000 gäster.
Nästan var tredje svensk shoppingresa går till Köpenhamn som är Skandinaviens
billigaste huvudstad. Förutom bättre priser lockar ett annorlunda utbud. Mode handlas mest,
följt av vin och sprit.
Stockholms nya turistattraktion, Globen Skyview, har fått bygglov. Två gondoler i glas för
sexton personer vardera ska färdas på räls över Globens fasad med utsiktsstopp på toppen.
SHR har tillsammans med Svensk Handel och American Express sammanställt en rapport om
turism- och besöksnäringen gällande landets kommuner. Där finns statistik och begrepp
som attraktion, inflöden och köpkraft. Strömstad utnämndes samtidigt till Årets Turistkommun
för sin framgångsrika detaljhandel, sommarturism och gränshandel med Norge.
Statistik från SCB visar att de utländska turisternas inköp i svensk valuta, turismexporten, slår nya rekord. Nya siffror visar på en ökning av årstakten med 25 procent till 84
miljarder kronor.
Långväga charter och högkonjunktur gör att allt fler väljer bort charterresan på
sommaren. Vinterresorna, med 40 procent av charterbolagens omsättning, är snart ikapp
sommarresorna. Detta kan medföra ett nytt resmönster med en lång huvudsemester på
vintern och en kortare på sommaren.
Luftfartsverket har tillsammans med Sigtuna Turism och Stockholm Visitors Board öppnat en
informationsavdelning på Arlanda. I terminal 5 finns nu en 300 kvadratmeter stor modern
turistbyrå med personal, broschyrer, pekskärmar med mera.
I N T E R N A T I O N E L L T
Skistar ryktas vara på väg att köpa skidanläggningar i Ryssland. Det sägs att Skistar
haft hemliga möten i den blivande OS-orten Sotji. Företaget har tidigare sagt att Ryssland är
intressant i expansionshänseende.
Nu finns det en ny tjänst på internetkarttjänsten Google Earth som sammankopplar
videoklipp från Youtube med geografiska platser. Tjänsten kan till exempel användas
som en reseguide.
New Orleans turism börjar återhämta sig efter orkanen Katrina år 2005. Enligt New
Orleans Metropolitan Convention & Visitors Bureau förväntas sex miljoner människor besöka
staden under 2007. Innan orkanen besöktes New Orleans årligen av tio miljoner människor.
Världens mest välbevarade öar är Färöarna enligt tidskiften National Geographic Traveler.
Totalt har 111 av världens öar granskats och sämst till ligger St Thomas i ögruppen
Amerikanska Jungfruöarna. Tidskriften har bland annat betygsatt ekosystemet, den lokala
kulturen och satsningen på hållbar turism.
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Transporter+
S V E R I G E
Flygtaxi lanserar vid årsskiftet konceptet ”Taxi till tåget”. Den nya servicen kommer att
fungera med fasta konkurrenskraftiga priser, biljettlöst resande samt möjlighet till fakturering
via resekonto. Intresset från marknaden är stort.
SJ har infört en ny biljettprissättning. Med utgångspunkt från ett grundpris får resenären
lägga till den service som önskas. Grundpriset varierar efter tillgång på platser och resans
längd.
Från och med början på sommaren kommer Tallinks färja Galaxy att trafikera
sträckan Stockholm – Åbo tillsammans med Silja Europa. M/S Festival kommer att flyttas till
rutten Stockholm – Riga.
Destination Gotland har tecknat ett nytt avtal om Gotlandstrafiken år 2009 – 2014 med
Rikstrafikverket. Avtalet gäller linjerna Visby – Nynäshamn och Visby – Oskarshamn med
höghastighetsfärjor.
Skidåkare kan snart ta tåget till Mora och sedan buss till Sälen. Bakom detta står SJ
och Skistar som samordnar resorna. Det första tåget från Stockholm avgår den 13 januari,
men trafik kommer även att finnas med nattåg från Göteborg och Malmö.
Tallinkägda Seawind Line satsar från årsskiftet endast på frakttrafik mellan Stockholm
och Åbo. Hittills har man fraktat passagerare, personbilar, tågvagnar och lastbilar.
Skavsta flygplats hade i november en passagerarökning på 35 procent. Bakom
ökningen står bland annat Ryanairs tolv nya linjer som öppnades i oktober. I år kommer det
totala antalet passagerare att ligga nära två miljoner.
Linjetrafiken i Stockholms hamnar har kraftigt minskat sina utsläpp av svavel- och
kvävedioxider, trots en ökning av trafiken. Skälet är bland annat Stockholms Hamnars
miljöarbete som bland annat rabatterar fartygsanlöp med låga utsläppsnivåer.
Flygtrafiken ökade med fem procent i november för både Arlanda och Bromma.
Utrikes ökade trafiken med 10 procent och inrikes minskade trafiken med tre procent.
I N T E R N A T I O N E L L T
Birka Line skriver upp prognosen för helårsresultatet. Kryssningsverksamheten med
Birka Paradise gick ifjol med förlust men nu har siffran vänts till en vinst på 7,21 miljoner
euro.
Finnairs asientrafik till och från Helsingfors flygplats slår nya rekord. Totalt flög
närmare 112 000 passagerare till Asien under oktober månad, 40 procent fler jämfört med
samma period förra året. Hong Kong är fortfarande den destination som växer mest.
Singapore Airlines fyller sina nya dubbeldäckare A380 med lyx istället för att
maximala antalet passagerare. Planen tar som mest 853 passagerare men flygbolaget har
endast satt in 471 stolar. Ombord finns restaurang, taxfreebutik, bar och tolv sviter.
Lågprisflygets frammarsch gör att Rom bygger en tredje flygplats norr om staden.
Om tolv år vill man kunna ta emot 56 miljoner flygpassagerare årligen.
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Indien planerar för att nå målet med 100 flygplatser senast år 2008. På sikt vill landets
regering ha 500 mindre och medelstora flygplatser i landet. Regeringen anser att den lokala
turismen inte kan utvecklas om det inte finns flygplatser.
Nu kan man önska sig en flygkompis på www.airtroductions.com. Genom att lägga in
uppgifter om sig själv får man hjälp att hitta en lämplig person att sitta bredvid.
Kazakstans turistminister har bytt sin negativa syn på filmen ”Borat” där landet
framställs satiriskt av den brittiska komikern Sacha Baron Cohen. 18 utländska
turistjournalister har hittills besökt landet och antalet som vill semestra där ökar för varje år.

Turismkalendern 20088
J a n u a r i
10
10-13
16
17–20
24-27
24-27
25
25-27
29

SKÅL Internation Oslo/Seminarium Reiseliv. http://messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv
Reiseliv - Oslo. http://messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv
Meet Finland - Helsingfors. www.meetfinland.fi
MATKA - Helsingfors www.finnexpo.fi/matka
SHIE - Stockholmsmässan. www.shie.se
Stockholm Travel Show - Stockholmsmässan. www.travelshow.se
SKÅL International Stockholm/Årsmöte – Stockholm. www.skal-sweden.org
Ferie - Köpenhamn. www.ferie08.dk
SKÅL International Malmö/Årsmöte – Malmö. www.skal-sweden.org

F e b r u a r i
4
6
8-10
8-12
11-12

Future Design Days – Stockholm. www.futuredesigndays.com
Turistriksdag – Stockholm. www.svenskturism.se
Balttour – Riga. www.bt1.lv/bt1/balttour
Golfmässan – Malmö. www.golfmassan.se
Entreprenörskap för kultur- och upplevelsenäringarna på Landsbygden – Uppsala.
www.gottsundafactory.se
13
Mötesbörsen – Stockholm. www.hsmai.org
15-17 Tourest – Tallinn. www.tourest.eu
20
Sveriges Turistjournalister/Årsmöte – Stockholm. www.turistjournalist.org
21-24 Bit – Milano. www.bit.expocts.it
29-2.3 Vivatour – Vilnius.

M a r s
5-9
6
11-13
13- 16
14
14

ITB - Berlin. www.itb-berlin.com
SKÅL International Stockholm/Lunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
SCR/Årsmöte – Stenungsund. www.scr.se
TUR 2008 - Göteborg. www.tur.se
TUR-tåget – Stockholm/Göteborg. www.fin-s.a.se
SKÅL International Göteborg/TUR-party – Göteborg. www.skal-sweden.org

A p r i l
10

SKÅL International Stockholm/Frukost – Stockholm. www.skal-sweden.org

M a j
19 – 12 Swedish Workshop – Stockholm. www.visitsweden.com
29
SKÅL International Stockholm/Sommarlunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
30–1.6 Skärgårdsmässan - Djurgården. www.skargardsmassan.se

J u n i
12

SKÅL Int. Malmö/SKÅLska flaggans dag – Hotell Örgryte. www.skal-sweden.org

Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till martin.ahlberg@fin-s.a.se
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