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Januaritrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Tammsvik Konferens och Herrgård är först ut med möjligheten att boka konferenser online
i realtid. Tekniken bakom heter BYOS (Book, Yield, Online, Salesystem) och är ett onlineboknings- och försäljningssystem som gör det möjligt för konferensanläggningar att koppla
samman sitt bokningssystem med den egna hemsidan.
Som första hotell i Skandinavien har Nordic Blue på Lidingö öppnat ett äkta turkiskt bad
kallat Blue Hamam. Anläggningen är tillgängligt både för konferensgäster och för
allmänheten.
Best Western satsar på rök- och porrfria hotell. Första april ska alla hotell i Sverige vara
porrfria och tre månader senare rökfria. Under 2007 kommer även alla hotell att bli Svanenmärkta.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den senaste trenden i mötesindustrin är säkerhet. Det handlar inte främst om rädslan för
terrorism eller fågelinfluensan, utan om företagets sociala ansvar (CSR, Corporate Social
Responsibility). Allt fler stora företag och organisationer som har ett varumärke att skydda
lägger till CSR till sina grundvärderingar. Det handlar om att bevara och skydda den fysiska
och sociala miljön, vilket inkluderar säkerheten för företagets deltagare på möten och mässor.
Tallink Group startar egen hotellkedja till våren. Det nya hotellföretaget får namnet
Tallink Hotels och det första hotellet blir Tallink City Hotel i Tallinn som hittills drivits av Best
Western. Ett andra hotell, Tallink Spa & Conference Hotel, öppnar under våren.
Svenska Oceanic-Creations ska bygga ett flytande lyxhotell utanför Cancun i Mexiko.
Hotellet byggs i ett hemligt kompositmaterial och ska påminna om en maya-pyramid.
Byggandet sker i Bulgarien och kostar cirka 1,5 miljarder kronor.
Femstjärniga hotellet Skt. Petri satsar extra på gästernas hundar. Där finns specialdesignade hundkorgar och matskålar, room-service meny samt hundpromenad- och
veterinärservice dygnet runt.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Ticket planerar att fortsätta växa under 2007. Resebyråkoncernen vill expandera i Norden
och anser att branschen lider av för dålig lönsamhet och måste konsolideras. Trycket på
konsolidering kommer inte bara inifrån utan riskkapitalister har också gett sig in i branschen.

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

2

Under våren kommer Hans Remvig på Resurs att genomföra ”Den stora konferensundersökningen”, i år i samarbete med Informus. Svenska anläggningar och hotell har fått
en inbjudan att delta samt möjlighet att påverka undersökningen. Tvåtusen köpare av möten
ska telefonintervjuas och även få en postal enkät.
I N T E R N A T I O N E L L T
Isländska FL Group, som nyligen sålt det danska flygbolaget Sterling, har ökat sitt ägande i
Finnair till 22,4 procent. Bolaget har även köpt in sig i USA:s största flygbolag, American
Airlines och är nu tredje största ägare med sex procent av aktierna.
Ryanair stämmer franska staten inför Frankrikes högsta instans, French Conseil d´État.
Målet gäller nya anställningsregler som tvingar utländska flygbolag att rätta sig efter
franska bestämmelser. Ryanair anser att reglerna skapats för att skydda Air France från
konkurrens.
Det ryska parlamentet har röstat igenom en lagändring om kasinoverksamheten i landet.
Från den första juli 2009 tillåts endast kasinon i fyra utvalda regioner, däribland Kaliningrad
vid södra Östersjön. Beslutet betyder att Moskvas kasinon tvingas stänga.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Livsmedelsverket föreslår nya hårdare krav för nyckelhålsmärkta måltider och en ny
organisation för certifiering av restauranger och storhushåll. Tillsammans med
föreningen Key Meal pågår ett pilotprojekt där restauranger frivilligt kan certifieras för
hälsosam mat.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den första januari infördes rökförbud på alla restauranger i Belgien. Vissa undantag
har dock gjorts, till exempel för barer som är mindre än 50 kvadratmeter. I Tyskland har ett
regeringsförslag om rökförbud dragits tillbaka och det är nu upp till de 16 delstaterna att
själva besluta om lagstiftning mot rökning.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Vings satsning på direktflyg från Smaland Airport till Phuket har blivit en succé.
Detta gör att man redan nu kan köpa platser till nästa vinters resor. Ving har haft en stor
efterfrågan på Thailandsresor och hade i december 5 000 personer i bokningskö.
Apollos stora nyheter inför nästa vinter är Vietnam och Kenya. Till Vietnam flyger man
som första charterbolag direkt utan mellanlandningar med Apollos eget flygbolag, Novair.
Resan till Vietnam kan även kombineras med en rundresa i Kambodja.
Fritidsresor blir först i Norden med att lansera egen webb-TV med program om olika
resmål. Programmen är mellan fyra och åtta minuter långa och presenterar specifika hotell och
prisuppgifter.
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Genom att göra om sin webbplats ökade Travellink sin försäljning med 15 procent.
Beslutet togs efter en analys av kundernas beteende och resulterade i en ny förstasida.
Efterfrågan på större benutrymme på flyget bland charterresenärer har ökat markant
under de senaste åren. Apollo lanserar nu en ny flygklass, Nova Superior Class, på sina
långflygningar. Förutom större benutrymme får resenärerna bland annat en trerättersmeny,
loungetillgång och specialincheckning.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den brittiska resekoncernen My Travel visar för första gången sedan 2001 svarta siffror.
Det är den nordiska verksamheten som står för vinsten med ett rörelseresultat på 851 miljoner
kronor. Huvuddelen har genererats av Danmark där My Travel äger Spies och Tjäreborg.

Turism
S V E R I G E
Årets charterresor kan vara upp till 34 procent billigare än ifjol. X-Changes
semesterindex bland 54 länder visar till exempel att Indien är 34 procent billigare,
Malaysia 18, Sydafrika 24 och Bulgarien 27 procent.
En rapport från EU-kommissionen angående de ekonomiska konsekvenserna av
klimatförändringarna visar att Sverige kan bli ett paradis för turister om 60 år. Södra
Europa kommer att drabbas hårdast med torka, missväxt och färre turister på grund av
hettan. Norra Europa kan istället bli den nya rivieran.
Majoriteten av de svenska skidanläggningarna har sänkt priset på liftkort till följd av
den sänkta liftmomsen. Efter nyår sänktes momsen från tolv till sex procent vilket betyder upp
till 100 kronor för ett veckokort.
Ett tredje IMO-projekt (International Marketing of Oresund Region) har startat med Malmö
Turism, Position Skåne, Visit Denmark och Wonderful Copenhagen som samverkar med SAS,
Spanair, Kastrups flygplats, Öresundsbron och Avis. Målet är att sälja regionen i bland
annat USA, Kina och Europa med en ökad omsättning med 450 miljoner kronor som mål.
Vasaloppet kan vara hotat av klimatförändringar. SVT-meteorologen Pär Holmgren spår
att det inte kommer att finnas någon snö i Dalarna om 30 år. Uppvärmningen av Sverige har
minskat skidsäsongens längd med 40 procent i Götaland och 20 procent i Svealand under de
senaste 50 åren.
2006 blev ett rekordår för campingen med 17,5 miljoner gästnätter. Antalet utländska
gäster fortsätter att öka och står för nästan en fjärdedel av gästnätterna.
I N T E R N A T I O N E L L T
En rapport från VisitSweden och Kairos Future visar på olika resebeteende mellan
européer. Tyskar och britter reser av nyfikenhet, holländare reser mer utomlands än i det
egna landet och föredrar bil eller husbil. Italienare lägger vikt vid att deras resande passar
deras image medan estländare reser för sin personliga utveckling. Hälften av alla undersökta
länderna bokar sin resa på Internet.
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Norges mest besökta attraktion är Holmenkollen i Oslo. Över 700 000 besökare har
under 2006 besökt bergsområdet för friluftsliv och vintersport. Tvåa blev den världsarvsmärkta
trähusbebyggelsen i Bergen med cirka 600 000 besökare.
Libyen och Colombia är två nya kryssningsdestinationer. Holland America Linjen och
Silversea Cruises ska kryssa till Tripoli och Benghazi i Libyen medan Celebrity Cruises och
Royal Caribbean satsar på Cartagena i Colombia.
Helsingfors bästa turistattraktioner är akvarieanläggningen Sea life, fästningen
Sveaborg, Café Engel och Högholmens djurpark. För första gången har turister från hela
världen röstat fram de bästa besöksmålen och sevärdheterna på Internetportalen ”Best of
Helsinki”.
Jordanien kan nu erbjuda voluntär-turism där turister under valfri tid kan göra en insats
och hjälpa till i det lokala samhället. Det kan till exempel handla om att tillbringa några timmar
på ett barnhem, besöka en skola eller plantera ett olivträd. Syftet är att turisten ska få en
inblick i den lokala vardagen.
Med ett medlemskap i Internetsidan couchsurfing.com kan man sova gratis på soffor
hemma hos folk runt jorden. Villkoret är att man har en egen soffa att låna ut. I dagsläget
finns 153 000 medlemmar anslutna, varav 301 i Sverige.

Transporter
S V E R I G E
Dalaflyget fortsätter sin succé med charter till Turkiet. I sommar blir det nio avgångar
från Dala Airport till Antalya i samarbete med Detour. Inför sommarsäsongen går det i princip
en charteravgång i veckan från flygplatsen till Bulgarien eller Turkiet.
Som ett led i sin strävan att fördubbla antalet resenärer byter Sturup namn till Malmö
Airport. År 2010 hoppas flygplatsen ha 3,5 miljoner resenärer, bland annat med hjälp av fler
danska resenärer och lågprisflyg till storstäder.
FlyMe startar i vår trafik till Rimini, Istanbul och Marseille. Rimini och Istanbul har
avreseort Göteborg medan Marseilletrafiken utgår från Stockholm. Linjerna får två till tre
avgångar i veckan.
Viking Line har haft ett bra passagerarår med cirka 5,6 miljoner passagerare, 250 000 fler
än år 2005. Flest passagerare, 3,2 miljoner, hade linjerna från Stockholm till Helsingfors och
Åbo.
Det är miljövänligare att flyga till Gotland än att åka färja. Redan vid 55 procents
beläggning är flyget miljövänligare vid en jämförelse med årsgenomsnittet av färjepassagerarna.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Helsingfors-Vanda stärker sin ställning som Europas tredje största gateway till Asien.
Antalet passagerare, som rest med reguljärflyg via Helsingfors och vidare till Asien under
perioden första januari till 30 november i år uppgick till 763 000.
Amerikanska United Airlines och Continental vill fusioneras och tillsammans bli ett av
världens tio största flygbolag. Konkurrenterna US Airways och Delta har även planer på ett
samgående.
Turkish Airlines har blivit Star Alliances 19:de medlem. Detta medför bland annat att det
turkiska flygbolagets linjenät till mellanöstern öppnas för de övriga medlemmarna, ett område
som Star Alliance hittills har haft svårt att trafikera.
Hurtigrutten bygger ett specialdesignat kryssningsfartyg som ska trafikera Grönland.
M/S Fram kommer i sommar att sättas in på åttadagarskryssningar i Diskobukten. På
programmet står bland annat valsafari, inuitkultur och picknick på myskoxe.
På Riga Airport har antalet resenärer ökat med cirka 34 procent under januarinovember jämfört med samma period ifjol. Totalt har 2 296 000 resenärer passerat flygplatsen
där Air Baltic är det störta flygbolaget med en marknadsandel på 40 procent.
Ett nybildat asiatiskt flygbolag, Air Asia X, ska starta lågpristrafik från Kuala Lumpur till
destinationer i Kina, Indien och Europa. Bakom satsningen står Air Asia och Fly Asian
Express som kommer att knyta lokala lågprisbolag till sitt nätverk.
Tallink förlänger linjen Rostock - Helsingfors med sträckan Helsingfors - Tallinn.
Detta ökar passagerarkapaciteten över Finska viken samtidigt som det blir möjligt att resa
mellan Tyskland och Estland med färja.
Asientrafiken slog nya rekord hos Finnair 2006 med en ökning på 27,3 procent.
Sammanlagt 900 000 passagerare flög till någon av bolagets tio destinationer i Asien. I maj
startar flygningar till Kuala Lumpur, Asienflottan förstärks även med två nya Airbus A340-300.
Den uppåtgående trenden i flygsektorn är på väg att stagnera. Dessutom kommer
yielden, intäkten per passagerarkilometer, att börja gå i en negativ riktning. Lågprisbolag som
Ryanair spås dock fortsätta att ta marknadsandelar och växa, allt enligt Investmentbanken JP
Morgan.
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