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Majtrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Bokningar hos Svenska möten, visar att dagkonferenser ökar i popularitet. Konferenser
som omfattar fyra eller fem dagar har däremot minskat kraftigt. Kursgårdarna som bokas ska
helst ligga nära en flygplats eller det egna kontoret.
En ny trend visar att konferenser bakom lyckta dörrar blir allt vanligare. När en ny
produkt ska lanseras eller när känslig information ska behandlas, väljer företagen att hålla
detta så hemligt som möjligt så att inte konfidentiell information läcker ut.
Svenska MPI, Meeting Professionals International, arrangerar för första gången en
debatt i Visby under Almedalsveckan. MPI ska tillsammans med Gotland Convention
Bureau, bjuda in företrädare för regeringen, för att diskutera hur Sverige ska utvecklas som
mötesland inför framtiden.
I höst, mellan 27 och 30 september kommer det 16:e turistsymposiet att genomföras i
Helsingborg. Värd denna gång är Lunds Universitet, avdelningen för Service Management.
Tanken är att genomföra ett symposium för att skapa nya fronter inom turismforskning.
HRG Nordic ser en ny trend i konferenser som har blivit effektivare med hårt arbete. Mötet
måste leda till något. Företagen är rädda om sina pengar, och arrangören söker en plats dit
många kan flygas in direkt. Mötesplatsen har blivit viktigare och får gärna ligga i en europeisk
storstad.
I Skåne är många hotellprojekt igång. I Malmö planeras sju hotell, i Lund tre samt ett i
Helsingborg som troligen får ett tillskott på 170 rum. Om allt realiseras innebär det en ökning
med 2 000 rum i Skåne. Många har en tilltro till Öresundsregionen och ser ett ökat
gästflöde i och med Öresundsbron.
En ny resemässa äger rum i september. Den nya mässan ”Boka resa 2007” erbjuder bland
annat möjligheten att boka resor på plats. Arrangörerna lovar ett billigt inträde med ett antal
förmåner.
Efter stora protester från kristna organisationer kommer nu Scandic hotell att behålla
Bibeln på nattduksbordet i alla hotellrum. Hotellgästerna kommer även att ha tillgång till
Koranen och andra heliga skrifter via hotellreceptionen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Finska hotellkoncernen Restel Hotel Group har öppnat en sajt på svenska för hotellbokning
online. På www.hotelworld.fi kan man boka rum online på något av Restels 45 hotell i Finland.
Här finns även de senaste nyheterna och rabatterna, till exempel bor och äter barn
under 13 år som bor med sina föräldrar gratis på Holiday Inn hotellen.
2007 är Stockholmsmässans bästa år hittills. I år förväntas 108 000 internationella
kongressbesökare och många nationella gäster besöka mässan. Det första kvartalet har
Stockholmsmässans utställare och besökare spenderat 900 miljoner kronor på bland annat
hotellövernattningar, restaurangbesök och shopping.
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En ny anläggning planeras på Gotland. Den nya ”Gotland Arena” ska rymma 4 500
personer och vara klar till 2011. Bakom bygget står Föreningen Endrebacke, ytan är planerad
till 10 000 kvadratmeter och målgruppen är kongresser, mässor, sport- och kulturevenemang.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Forex Bank har köpt 100 procent av aktierna i X-change och blir därmed dess nya
ägare. X-change har idag 21 butiker i Sverige och Danmark. Butikerna finns kvar, så även Xchange som varumärke och profil.
Upplevelseindustrin i Sverige omsätter 400 miljarder om året i fjorton branscher.
Branschorganisationen ” Nätverket för upplevelseindustrin” anser att det skulle kunna vara
ännu mer och har därför publicerat boken Nybyggarna, med tio förslag på åtgärder.
Medeltidsveckan i Visby har omvandlats till ett aktiebolag. Stiftelsen finns kvar och står
som ägare bakom aktiebolaget. Det är de kommersiella delarna av verksamheten såsom
marknader och inträde som kommer att ligga i bolaget.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den brasilianska fastighetsmarknaden har fått sig ett ordentligt uppsving.
Utländska investerare står i kö för att köpa en bostad billigt och fastighetspriserna ligger
mycket lägre än i Europas eftertraktade badorter. Fem procent av de européer som idag
besöker Brasilien är äger av ett boende i landet.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Fazer öppnar nu ytterligare en restaurang, Fazer Café & Restaurang. Restaurangen som ligger
i Nacka Strand ska fungera som en ny mötesplats för smakupplevelser i marin miljö.
Restaurangen erbjuder hälsosamma kvalitetsprodukter.
Från och med den första juni kan restauranger och hotell, som ligger nära större vägar, få en
skylt med logotype eller namn. Den är till för krogar och hotell som ligger utanför
tätorterna där man inte förväntar sig t.ex. en restaurang.
Den 14 maj inviger Mathias Dahlgren sin restaurang med samma namn på Grand Hotel
i Stockholm. En matsal och en matbar kommer att erbjuda olika matupplevelser. Den brittiske
designern Isle Crawford står för utformningen av miljön.
I N T E R N A T I O N E L L T
I New York finns restauranger som har öppet dygnet runt. De ligger ofta i Downtown.
Restaurangen Veselka med anor från 50-talet, bjuder på mat från Östeuropa och restaurangen
är ofta välbesökt av kändisar.
Varuhuset Illum i Köpenhamn har öppnat en champagnebar, The Lounge. Om man är
trött efter shoppingrundan så är det fritt fram att skämma bort sig en stund i baren. Den som
inte känner för champagne kan välja en cocktail eller caffé latte.
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Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Ticket Travel Group AB konstaterar att weekendresorna ökar i popularitet under våren.
Städer som London, Paris, Barcelona och Rom hör till favoriterna. Dagens ökade utbud
av billiga flygbiljetter och stor flexibilitet gör att tillgängligheten till olika destinationer ökat.
Resandet har blivit en del av vardagen.
Ving lanserar resmålshittare på Internet. Resemålshittaren på Vings hemsida, söker bland
Vings 200 resmål, och föreslår resor baserade på kundens önskemål. Kunden kommer även att
kunna kommentera och ge betyg på resmålen och hotellen och utifrån dessa rankade resor och
hotell se vilka som hamnar högst upp på betygskalan.
Apollo har noterat ett rekordstort intresse för Thailandsresor kommande vintersäsong.
Därför sätts nu extraavgångar in till Phuket från Landvetter i Göteborg. Första avgång inför
vintersäsongen är den 15 november.
Fritidsresor har lanserat en ny sajt med fler hotellfilmer, fler bilder, bättre fritextsökning,
enklare navigering med mera. Förändringarna är baserade på intervjuer med användare och
målet är bland annat att bokningen ska vara enkel och inte ta för lång tid.
Äventyrsresor lanserar expeditionskryssningar. En av de nya kryssningarna är en
Sydatlantsodyssé mellan Antarktis och Kap Verde. Där får man uppleva isiga vidder,
Sydgeorgiens kungspingviner samt Kap Verdes vulkaner.

Turism
S V E R I G E
Aquaria Vattenmuseum på Djurgården har blivit uppköpt av Parks & Resorts Scandinavia.
Tanken är att marken inom fem år mellan Aquaria och Gröna Lund ska integreras.
Gröna Lunds verksamhet ska även utökas inom några år.
Nu kan man turista i Stockholm med Markoolio, Hans Alfredsson och Pia Johansson. I
sommar lånar de ut sina röster i form av guidning till Strömmas sightseeingbåtar. Numera är
det hörlurar som gäller och en bra speakerröst att lyssna till.
Skärgårdsstiftelsen har nyligen gett ut katalogen Bed & Breakfast som ger en komplett
vägledning till vandrarhem och hotell i Stockholms skärgård samt till alla skärgårdsbor som
erbjuder logi till turister. Katalogen finns även att ladda ner på Skärgårdsstiftelsens
hemsida www.skargardsstiftelsen.se.
Sverige satsar mycket mindre på turismen än grannländerna Norge och Danmark.
Nu föreslår en statlig utredning att staten ska satsa 600 miljoner kronor extra under de
kommande tre åren för att locka fler utländska turister och evenemang.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Helsingfors väntar rekordmånga turister i sommar. Sommarens turistsäsong inleds med
Eurovisionsfestivalen och de första av 250 000 förväntade kryssningsturisterna har anlänt.
Helsingfors turistbyrå räknar med över 770 000 övernattningar under sommarsäsongen som
pågår till slutet av september. Andelen turister förväntas öka med fyra procent jämfört med
ifjol.
I Tallinn har ett spacenter enbart för män öppnats. Spalife- Day Spa for Men, ligger i
köpcentret Roosikrantsi i Gamla stan och behandlingarna riktar sig speciellt till män. Det finns
alltifrån manikyr, ansiktsbehandlingar och massage att tillgå.
Köpenhamn är de svenska affärsresenärernas favoritresmål. En ökning har skett med
12 procent, enligt HRG Nordic. Helsingfors ligger på andra plats och har därmed passerat
London som ligger på tredje plats. Oslo ligger kvar på fjärde plats.
Om man vill ha ut mer av semesterpengarna i Europa är Bulgarien en bra satsning.
Valutaföretaget X-change har gjort en undersökning för att se vilka länder som är mest
prisvärda att semestra i. Listan ser ut på följande sätt: 1. Malaysia 2. Filipinerna 3. Kenya 4.
Bulgarien 5. Peru 6. Colombia 7. Indonesien 8. Tjeckien
Fotbollsstjärnan Henke Larssons succé i Manchester United har ökat svenskarnas
intresse för staden. Brittiska turistbyrån har lanserat en ny sajt om Manchester baserad på
de sju dödssynderna som guidar till vad man inte bör missa som besökare i staden.
Äldre före detta backpackers vill ut i välden igen. Från början var det mest unga
backpackers men det ser inte ut så längre. Därför har Lonely Planet börjat ge ut faktaspäckade
guideböcker för äventyrslystna 50-plusare.
Regeringen i Dubai planerar att bygga ett av världens största shoppingcenter. Ytan
kommer att vara 3,72 miljoner kvadratmeter och ska rymma temaparker och lyxhotell. Där
ska även världens längsta shoppingboulevard ligga. Shoppingcentret Dubailand planeras vara
klart 2016.
I Genéve, Schweiz, har det nya konceptet ” Time Travel” skapats. Tanken är att
besökaren ska få en känsla av hur livet var för länge sedan genom att bo på anrika hotell,
besöka historiska platser och åka med gamla transportmedel genom alplandet.
Nu kan du bli filmstjärna under semestern. I Bollywood, Indien, kan du bli statist i någon
av filmerna som produceras. Även mer kvalificerade roller är lätta att få för västerlänningar.
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Transporter+
S V E R I G E
Konsumentverket har gjort en granskning av hur 15 olika flygbolag sköter informationen om
resenärernas rättigheter. Granskningen visar att 75 procent av flygbolagen slarvar med
informationen som ska finnas vid incheckningen. 70 procent slarvar med att dela ut den
skriftliga informationen.
Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, vill att läns- och trafikbolagen ska ställa högre
miljökrav vid trafikupphandlingar. Målet är att 40 procent av kollektivtrafiken med buss
ska förnya sina bränslen till år 2012 för att öka till 90 procent år 2020. Idag är det bara 10
procent av bussarna som kör med nya bränslen.
Stockholms hamnar får åter besök av stora kryssningsfartyg i sommar. Antalet
kryssningsturister har ökat de senaste åren. I sommar är 255 kryssningsfartyg bokade för
Stockholm. Majoriteten av besökarna är nordamerikaner som utgör ca en tredjedel av
kryssningsturisterna.
I N T E R N A T I O N E L L T
I mars steg Blue1:s passagerarantal till 166 000, en ökning med 14 procent. Från januari
i år har 433 000 passagerare flugit med Blue1, en ökning med 16 procent från föregående år.
Tallinks nya hastighetsfärja ” M/S Star”, har börjat trafikera mellan Tallin och Helsingfors. Den
nya restiden över Finska viken blir cirka två timmar och man trafikerar året runt. Färjan
är den första i en ny generation av stora och snabba färjor och har plats för 1 900
passagerare.
Flygbolaget Novairs nya hemsida introducerar en ny produkt, Novair Details, som ger
kunderna möjlighet att till exempel skräddarsy sin resa, boka önskad sittplats ombord
eller beställa ett uppvaktningspaket, om du vill fira födelsedag eller bröllopsresa ombord.
Finnair säljer Fly Nordic till Norwegian Air Shuttle. Finnair får därmed aktier och optioner
i Norwegian Air Shuttle, vilket innebär att Finnair äger över fem procent i bolaget. Fly Nordic
kommer att fortsätta att utvecklas och kvarstå som varumärke.
I Europa sker en samordning av snabbtåg för att konkurrera med lågprisflyget.
Järnvägsbolagen är från Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Österrike
samt brittiska Eurostar och Thalys. Samtliga av dessa har snabbtåg med en hastighet på 300
kilometer i timmen.
Ryanair blir det första flygbolaget som garanterar att deras biljettpris är det lägsta på
marknaden. Finner man en billigare biljett betalar företaget mellanskillnaden dubbelt upp.
Nya sträckor för Ryanair är Stockholm Skavsta till Sardinien, Venedig och Bremen.
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