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Marstrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Svenska Mötens bokningsvolym ökade med 31 procent under förra året som också blev ett
rekordår för svensk mötesturism. Bokningsförfrågningarna under januari månad 2007
hade en ökning på 56 procent jämfört med samma period ifjol.
En undersökning gjord av affärsresebyrån HRG Nordic visar att Stockholm är den
populäraste staden i världen att konferera i. Stockholm är både hetare än London och
New York.
Stockholm och Stockholmsmässan får återigen hålla i den prestigefyllda European
Stroke Conference, ESC. Till kongressen, i maj 2009, kommer världens främsta forskare.
Nordeuropas ledande riskkapitalkoncern, EQT V, har köpt Scandic Hotels av Hilton.
Med EQT V som ägare hoppas Scandic få goda möjligheter att expandera och ytterligare stärka
sin marknadsledande position i fråga om tjänster.
Köpenhamn är det hetaste resmålet för svenska affärsmän under 2006. Därefter
kommer Helsingfors på en andraplats och London på en tredje.
Svenska Turistföreningen har utökat med 20 nya vandrarhem och en fjällstation sedan
förra året. Totalt finns nu 320 vandrarhem, tio fjällstationer och ett 40-tal stugorr. Det finns
allt från modernt boende i storstäderna till 1600-talshus i fjällen.
2006 var ett bra år för Malmös turismnäring, då man hade en ökning med sju procent på
antalet gästnätter. För första gången översteg antalet gästnätter en miljon. Malmö Airport fick
två nya flyglinjer. Ökningen på framförallt affärsresenärer har varit stor.
Sheraton Hotell renoveras just nu med temat skandinaviskt ljus och komfort. Bakom
renoveringen står designteamet Alexandra Champalimaud & Associates från New York. Det
kommer även att byggas en privat club lounge och ett stort gym.
Enligt brittiska The Observer hittar man världens bästa SPA-anläggning vid Riksgränsen.
Utöver sin höga kvalitet på behandlingar finns också ett stort utbud av vildmarksaktiviteter.
Your Hotel blir det nya namnet för Ditt Hotell efter omstrukturering och etablerat
samarbete med Trust International. Samarbetet hoppas man skall leda till ökad tillgänglighet
och möjligheten till att även boka mindre hotell.
Roger Kellerman från facktidningen Meetings International kommer att presentera
en välmatad trendrapport för mötesindustrin. Framtiden för mötesindustrin ser han bland
annat inom ekoturismen, en mötesform med nästintill oändlig potential.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Finlands bästa mötes- och kongresshotell 2007 är Hotell Haiko Herrgård.
Mercuri International, Europas största utbildnings- och konsultföretag, står bakom
utnämningen som baseras på en kundfeedback. Hotellets spaavdelning fick ett särskilt
omnämnande för sina unika behandlingar, bland annat en avslappningsstudio.
Nyligen öppnades det tredje sjustjärniga hotellet i världen. Town House Galleria upptar
andra och tredje våningen i en del av Milanos glastäckta Galleria Vittorio Emanuele II. För en
natt i dyraste sviten får man betala 36 000 kronor och i priset ingår bland annat egen butler
och limousine.
I mars öppnar Tune Hotels sitt första lågprishotell i Kuala Lumpur, Malaysia. Hotellet
kommer att ha 173 rum med priser mellan 20-200 kronor mitt i affärsdistriktet. Grundidén
kommer från lågprisflygbolaget: ett osålt rum är förlorade pengar.
Skatudden i Helsingfors får ett nytt trendigt hotell. Det är Kanalterminalen som byggs
om och till sin hjälp hoppas man kunna anlita schweiziska topparkitekter.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Snart blir det möjligt att köpa valuta och resa på samma ställe. Till våren och
sommaren flyttar valutaväxlingsföretaget X-change in i Fritidsresors elva butiker.
Time Magazine har utsett Stockholm till coolaste huvudstaden. Detta efter att man bland
annat upptäckt området SoFo, South of Folkungagatan, vilket de anser att alla stadens turister
borde besöka.
Sverige hamnar på sjunde plats i en undersökning om länders varumärken.
I undersökningen deltog 30 000 personer världen över. Den världsledande varumärkesforskaren Simon Anholt jämför Sverige med Schweiz, men anser att Sverige är sexigare.
Nyligen öppnade Destination Lappland ett marknads- och försäljningskontor i centrala
Stockholm och inom kort lanserar man en internetportal. Genom portalen skall man
direkt kunna boka tjänster och resepaket.
SJ introducerar bonusprogrammet SJ Prio. Tre olika kort skall ge stora kunder särskilda
förmåner, bland annat gratis Internet, förtur i biljettkassan och gratis tillträde till VIP-lounger.
En arbetskraftsbarometer, utförd av Manpower, visar att det är en stor efterfrågan på
arbetskraft i hotellbranschen. Efterfrågan är den högsta på fyra år.
I N T E R N A T I O N E L L T
Då konkurrenskraften mellan 124 av världens länder jämförs hamnar de nordiska
länderna högt upp. Längst upp hamnar Island, på en fjärde plats, Sverige listas som
nummer 17.
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Restaurang och mat
S V E R I G E
Nya siffror visar att Umeå Folkets Hus koncept Smart mat, som bygger på hälsosam och
miljövänlig mat, lett till en beläggningsökning med 15 procent. Smart mat är en
energigivande meny som är utarbetad i samarbete med dietister och gastronomer.
Snart kan man få njuta av svenska smårätter och snaps på flygplatser runtom i
världen. Bakom satsningen står Leif Mannerström från lyxkrogen Sjömagasinet i Göteborg.
Målet är en franchisekedja med cirka 100 restauranger.
Då Stockholms socialborgarråd öppnar för nya regler för utskänkning av alkohol i Stockholm
kan det bli möjligt med dygnet-runt-öppet för krogen. Socialborgarrådet menar att
riktlinjerna idag negativt påverkar Stockholms möjligheter att utvecklas som mat och
nöjesmetropol.
Kocken Ann-Sophie Pic skrev historia då hennes Maison Pic fick tre stjärnor i den nyutkomna
Guide Michelin France. Senast en kvinna belönades med tre stjärnor var för 40 år
sedan. Totalt har fyra kvinnor nått den trestjärniga nivån.
Sveriges nya stjärnkrog heter Esperanto och ligger på Kungstensgatan i Stockholm. I
årets Guide Michelin fick restaurangen en stjärna vilket ger Sverige totalt tio.
Nu lanserar den svenska Sia Glass nya spännande smaker, bland annat banan/rödbeta
med smak av skumbanan, viol och chokladboll. Sia Glass är marknadsledande på restaurangsidan.
I N T E R N A T I O N E L L T
Efter 34 år förlorar den franska lyxkrogen Taillevent sin tredje Michelinstjärna.
Totalt finns det 56 restauranger i Europa och USA med tre stjärnor, varav 21 restauranger
med högsta betyget finns i Frankrike.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Den som är prismedveten och vill betala lägsta priset för sitt affärsflyg måste boka i god tid.
Enligt HRG Nordic väntas den rådande högkonjunkturen starkt öka efterfrågan på
affärsresor under 2007. Samtidigt fortsätter den hårda konkurrensen mellan flygbolagen.
Svenska Turistföreningen, STF, lanserar konceptet Hyr hela huset. Det innebär att
grupper har möjligheten att hyra hela vandrarhem för sig själva.
Nästa vinter utökar Fritidsresor sina paketresor till Sydamerika, med fyra destinationer
i Argentina. Flyg, hotell och utflykter bokas innan avresa hos Fritidsresor och resan görs på
egen hand med reguljärflyg.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Studenter från Harvard Business School använder Fritidsresor som exempel vid en
fallstudie gällande bolag under extrem press. Detta med anledning av bolagets hantering vid
tsunami katastrofen.

Turism
S V E R I G E
Svenskar spenderade 178 miljarder på resor under förra året. Statistik visar att det
gjordes 155 miljoner utlandsresor 2006. Antalet hotellgäster ökade sista kvartalet på året med
7,5 procent.
Turistriksdagen, som äger rum i Göteborg under den årliga TUR-mässan, kommer att
ha temat Framtid och Tillväxt. Fokus kommer att ligga framförallt på Kina, där marknaden
förväntas växa mest.
Frihamnen får en ny och modern 3 000 kvadratmeter stor terminalbyggnad för
kryssningsfartyg. Nuvarande Magasin nio totalrenoveras och kommer att bli klart lagom till
turistsäsongen 2008.
Vid årets Grand Travel Award utsågs vinnare i 19 klasser. Priset för Årets Chef i resebranschen gick till SJ:s koncernchef Jan Forsberg. Elby Kwok Drewsen, Lotus Travel, utsågs till
Årets Branschkvinna. Den nya utmärkelsen för Bästa Miljöarbete gick till Scandic Hotels.
På Reseguiden.se blir det snart möjligt att ladda ner och titta på bilder över nätet och mobilen.
Med videobloggen ska det bli enklare och roligare att jämföra och boka resor på
internet. Som resenär ska man med hjälp av tjänsten även kunna hålla kontakt med släkt och
vänner över hela världen.
Några resetrender för 2007 visar att resan idag går långt bort, spontanresandet ökar och vi
är beredda att betala mer. Äventyrsresor får kosta mycket, weekendresor lite. Klimathotet
kommer inte att påverka vårt resande förrän det blir extremt dyrt att flyga långt.
I N T E R N A T I O N E L L T
Under World Travel Market i London, i november, kommer den första World Responsible
Tourism Day of Action att äga rum. I år är kampen mot fattigdom WTO:s (World Tourism
Organisation), största prioritering, men de kommer även under WTM att utvärdera turismens
påverkan på klimatet.
En kommitté tillsatt av det Finska Ministeriet för handel och industri rekommenderar det
helstatliga finska turistrådet MEK att fortsätta lägga ner sina utlandskontor. Istället
bör man satsa på att anlita agenter så som till exempel i Sverige. Det är en internationell trend
att nationella turistorganisationer lägger ner sina utlandskontor för att satsa på agenter, PRkonsulter eller annan branschexpertis.
Nu är Interrailkortet tillbaka. Med kortet, som var populärt på 70- och 80-talet, var det
billigt att tågluffa i Europa, något som många ungdomar utnyttjade under sommaren. Priset på
dagens kort kommer inte att vara högre än när det introducerades.
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Oslo toppar fortfarande listan över världens dyraste städer. Åtta av de tio dyraste
städerna i världen ligger i Europa och Stockholm är billigast i Norden. Undersökningen baseras
på priset i dollar för ett stort antal varor och tjänster.

Transporter
S V E R I G E
Efter att ha varit på väg nedåt under 2006, börjar priserna på affärsflyget inom Sverige
att återhämta sig. Priserna stabiliserades under årets sista kvartal och slutade med en svag
uppgång på 0,6 procent.
Air Berlin börjar med direktflyg från Göteborg City Airport till Berlin under maj.
Flyget kommer att gå dagligen, utom lördagar.
Från den 30 juni till den 18 augusti kommer man att kunna flyga mellan Helsingfors och
Visby tre dagar i veckan med flygbolaget City Airline.
Eckerö Linjen vill köpa Birka Line. Idag äger det åländska passagerarrederiet 40 procent av
Birka Line, men hoppas få köpa de återstående aktierna för 712 miljoner kronor. Förra året
omsatte Eckerö Linjen 1,1 miljarder kronor.
I N T E R N A T I O N E L L T
Vid Business Travel Show i London utsåg man flygalliansen oneworld till den bästa
”vinalliansen”. Finnair, som ingår i oneworld, serverar det bästa vinet, alla kategorier,
ombord i sin business class.
Efterfrågan på långflygningar har ökat under det sista kvartalet 2006, och då
framförallt till Asien. Prisuppgången under sista kvartalet beror till viss del på att allt fler väljer
att resa affärsklass på längre sträckor. Beijing och Bangkok är exempel på destinationer med
prisökningar.
SAS blir i oktober det första flygbolaget med direktlinje mellan Skandinavien och
Dubai. Den nya linjen kommer att gå mellan Köpenhamn och Dubai och ha tre rundturer per
vecka fram till och med mars 2008.
Germanwings planerar att lansera underhållning ombord på ordinarie flygningar, med till
exempel modevisningar och författaruppläsningar. Idén kom upp efter det att man haft
en musikalpremiär ombord med elever från Hamburgs scenskola.
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