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Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
I juli öppnade STF Sveriges första designvandrarhem på Gärdet i Stockholm.
All inredning är svensktillverkad och har skapats utifrån klassiska svenska möbler i modern
tappning. Vandrarhemmet har 53 rum och 112 bäddar, allt från enkelrum till familjerum.
Konferensanläggningen Utsikten Meetings ska bygga en ny eventhall. Då anläggningen
är certifierad av Safehotels är det stort fokus på säkerheten. Även miljön är viktig och man vill
hitta lösningar för drift och materialval som har minimal miljöpåverkan.
Scandic investerar 60 miljoner i nya gym på sina hotell och satsar på att bli det mest
hälsosamma företaget i branschen. Det första provgymmet testas nu på Scandic Star i
Sollentuna och större delen av gymmen beräknas vara klara efter årsskiftet.
Orsa Grönklitt AB köper turistanläggningen Tomteland i Mora, med planen att
vidareutveckla och marknadsföra produkten både i Sverige och utomlands. Anläggningen är
utformad som ett sagoland med tomten som bas och sträcker sig över 110 000 kvadratmeter
skog, berg och sjö.
Ägaren av den gotländska halvön Furillen, Johan Hellström, ska bygga en hotellsvit i
ett gammalt slitet sorteringsverk. Idag driver han hotell- och restaurangföretaget Fabriken
Furillen i det gamla kalkbrottet och hyr ut omgivningarna till internationella modemagasin som
vill göra modefotograferingar på plats.
Choice Hotels ska driva hotellet och VIP-våningen vid Nationalarenan i Solna under
varumärket Quality. Hotellet planeras att bli klart i början av år 2012 med 400 rum, lokal för
2 000 personer, 27 möteslokaler, bar, restaurang och spa.
First Hotel Amaranten och First Hotel Reisen är först i Sverige med hotellrum
specialanpassade för hundar. Hundkonceptet lanserades i samband med hundutställningen
World Dog Show på Stockholmsmässan.
Skollokaler som står tomma under loven ska utnyttjas mer för att föreningar och
turister ska få chansen att bo billigt när de besöker Stockholm. Ett tjugotal skolor i
Stockholmsområdet har så hög säkerhet och brandskydd att de får tillåtelse att hyra ut
lokalerna under loven, vilket kan bidra till en bättre ekonomi för skolorna.
I N T E R N A T I O N E L L T
En amerikansk entreprenör planerar att bygga upp delar av fartyget Titanic i Belfast,
Nordirland. Flera interiörer ska byggas enligt originalritningarna och bygget ska även innehålla
ett femstjärnigt hotell och konferensavdelning.
En ny hotellkedja, Colorful Hotels, vill bygga hotell på Åland. På tre tomter i Mariehamn
planeras en hotellbyggnad med 200 rum, ett seniorboende och en restaurang.
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Världens bästa hotell är utsett och Singita Games Reserves i Sydafrika har för 13:e året i
rad vunnit den prestigefyllda utmärkelsen, framröstat av resemagasinet Leisure + Travel.
Hotellet erbjuder lyxiga övernattningar i vildmarken och ett dubbelrum kostar runt 14 000
kronor per dygn med helpension och utflykter.
De norska hotellnätterna blir allt dyrare. Priserna har i år ökat med 11,6 procent och allra
dyrast är Stavanger.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Trots larmrapporter i media om en vikande konjunktur visar hotell- och restaurangbranschen
inga tydliga tecken på avmattning än. Under året spår SHR en lugnare tillväxttakt än 2007
som var ett kanonår för branschen.
Svenska Staten har valt att förlänga sitt avtal med Malmö Aviation om inrikes
flygresor. Avtalet omfattar resor för anställda inom statliga myndigheter och verk.
Expressen storsatsar på resor och värvar Allt om Resors chefredaktör Åsa Lundqvist.
Värvningen är första steget mot att utveckla och stärka Expressens resebevakning som
kommer att märkas för både läsare och annonsörer med start från oktober.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Beställningarna till aptit.se ökar och företaget planerar nu att öka antalet restauranger
från dagens 50-tal. Syftet är att öka utbudet, i Stockholm levererar aptit.se 1 500 portioner
per dag.
Mathias Dahlgren har lagat årets nationalrätt; grov tartar på lax, pepparrot, äpple, gurka
och regnbågsrom. Fem av Sveriges bästa kockar lagade sina rätter på Restaurangakademin
där juryn gjorde sin bedömning.
I N T E R N A T I O N E L L T
EM för kockar, Bocuse d’Or Europe, har avgjorts i Stavanger och 30-årige Jonas
Lundgren knep en bronsmedalj till Sverige. Norge segrade tätt följt av Danmark och
prispallen blev därmed helnordisk.
Italiensk mat ska sättas upp på FN:s lista över världsarven. Förslaget har enhälligt
antagits av det italienska parlamentet som är allvarligt oroat över utbredningen av snabbmat i
landet.
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Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Jambo Tours arrangerar en jordenruntresa till världens sju nya underverk som röstats
fram av miljontals människor. Under 25 dagar besöks Petra/Jordanien, Colosseum/Italien, Taj
Mahal/Indien, Kinesiska muren, Machu Picchu/Peru, Chichén Itzá/Mexico och Kristusstatyn i
Rio de Janeiro.
Svenskar med rötter utomlands är en växande marknad för researrangörerna.
Erbil, Wroclaw, Aleppo, Teheran och Skopje blir alltmer populära destinationer på
resemarknaden.
Turkiska semesterorten Alanya var i sommar populärast bland Tickets destinationer.
Kreta och Mallorca har under de senaste åren toppat listan men nu har Alanya gått om.

Turism
S V E R I G E
Fjällvandringen har i sommar slagit rekord. Ökningen är störst i Vindelfjäll med nästan 60
procent. Ökningen är störst bland barnfamiljer och de som går kortare turer. Stugorna
utnyttjas framför tält, många vill ha det bekvämt och vissa väljer till och med att flyga
helikopter en sträcka.
Ett nytt internationellt turistpris, Trip Global Awards, ska delas ut vid Svenska Rese- och
Turistgalan i oktober. Bakom priset som delas ut till den bästa upplevelsen i Sverige för
utländska turister, står Rese- och Turistnäringen i Sverige och VisitSweden.
Flera bedömare och branschaktörer anser att årets turistsäsong är lugnare än på
många år. Sämre konjunktur gör att svenskarna håller hårdare i sina pengar. Till exempel var
tillväxten i antal hotellnätter tre procent i juni jämfört med över tio procent i fjol.
Naturreservaten Huvudskär i Haninge och Stora Nassa i Värmdö blir Stockholms läns första
så kallade hänsynsområden. Idén med hänsynsområden är att båtfolk, fritidsboende och
andra skärgårdsgäster ska finna lugn och ro.
Skistar-koncernens nettoomsättning ökade med 214 miljoner till 1 448 miljoner under
de första niomånaderna av det brutna räkenskapsår. Även resultatet före skatt ökade med 59
miljoner till 360 miljoner. Logiförsäljningen inför den kommande säsongen är i dag 25 procent
högre än i fjol.
SL har gjort det enklare för utländska turister som vill åka tunnelbana i Stockholm.
De större stationerna ropas ut även på engelska och det finns nya biljetter anpassade för
kortbesök där även vissa ger inträde till olika turistattraktioner. Det erbjuds även gratis
guidningar på engelska bland tunnelbanans konstverk.
Trenden att byta boende med någon annan under semestern blir alltmer populär.
Svenskarna vill helst till Medelhavsländerna medan utlänningar vill till de stora städerna i
Sverige eller lugnet på landsbygden. De största bytesorganisationerna Homelink och Intervac
har 13 000 respektive 11 000 medlemmar i över 76 länder.
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Stockholm har blivit billigare, på ett år har huvudstaden fallit ned åtta platser över världens
dyraste städer och befinner sig nu på plats 31. Moskva är världens dyraste stad, följt av Tokyo
och London.
De utländska turisterna i Sverige blir allt fler och de konsumerar för 7 000 kronor per
dag och person. Under det första halvåret i år ökade besöksnäringens exportvärde med 17
procent till 42 miljarder kronor. Detta handlar om de pengar turisterna spenderar på
flygbiljetter, hotell, restaurang och shopping under sitt Sverigebesök.
Den globaliserade handeln gör det svårt att stänga verksamheter helt under flera veckor, detta
bidrar till att industrisemestern är på väg att försvinna. Majoriteten av svenskarna är
fortfarande lediga i juli men semestervanorna har förändrats avsevärt de senaste åren.
Sverige fortsätter att bli allt mer populärt som resmål för utländska besökare.
De flitigaste besökarna kommer från Norge följt av Tyskland, Danmark, Nederländerna och
Storbritannien. I fjol slog antalet gästnätter rekord för tredje året i rad.
3 000 biljetter är redan sålda till Abba-muséet som ser ut att bli en populär
attraktion för turister när det öppnar nästa sommar. Intresset från internationella medier är
enormt och 2 300 artiklar har skrivits om muséet i tidningar världen över.
Sveriges fem bästa reseupplevelser är Värmlands vildmark, Säfsen, Ishotellet, Vasamuseet
och Stockholms stad, enligt engelska, franska, holländska, tyska och italienska researrangörer.
I oktober kommer en internationell jury att rösta fram ”Den bästa upplevelsen i Sverige”.
Vykortens tid kan snart vara ett minne blott och tre av fyra svenskar skickar hellre en
semesterhälsning med mobilen än ett traditionellt vykort, visar en ny undersökning.
I en VisitSweden-enkät har cirka 1 000 personer från olika länder svarat på frågan: ”Vad är
det första du tänker på när du tänker på Sverige som besöksmål?” De flesta associerar
med snö och vinter, men även natur, landsbygd och skog. Fransmän tänker gärna på vackra
kvinnor, medan tyskar hänvisar till älgar och kungafamiljen.
Bert Karlsson flyttar från Skara till Grebbestad i norra Bohuslän. Den gamle schlagerkungen och entreprenören har förhoppningen att utveckla staden till en riktig turistmagnet.
Enligt senaste Handelsbarometern har turistkonsumtionen i Sverige ökat med 50 procent
mellan år 2000 och 2007. I fjol omsatte turismen i Sverige nära 236 miljarder kronor och har
därmed gått om svensk biltillverkning och industri i omsättning.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den internationella standardiseringsorganisationen ISO utvidgar arbetet inom
turismområdet. Internationella riktlinjer ska tas fram för vad en resenär kan förvänta sig av
semesterns golfrundor, spa-behandlingar och turistbyråer.
Nästa år öppnar hotellkedjan Rezidor ett Radisson SAS-hotell i Förenade arabemiraten.
Hotellet ska ligga på ön Yas Island utanför Abu Dhabi och ha 370 rum. Rezidor har även ett
annat hotellprojekt på gång i regionen, the Regent Emirates Pearl, som står klart 2010.
Välgörenhetsresandet, att man reser för att donera pengar eller engagera sig på
plats för att hjälpa fattiga har de senaste två åren ökat med 15 procent. Detta enligt en
undersökning om lyxkonsumtion 2007 som gjorts av Capgemini och Merrill Lynch.
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Kina och Taiwan har åter öppnat upp för charterflygningar mellan länderna. Detta tros
på sikt kunna locka miljoner kinesiska turister om året till Taiwan.
Fyra länder har fått sina första platser listade på Unescos världsarvslista. Papua Nya
Guinea med träskområdet Kuk, San Marino med sitt historiska centrum och berget Monte
Titano, Saudiarabien med Al-Hijr som är en arkeologisk lämning från nabatéernas civilisation,
samt ö-riket Vanuatu i Stilla Havet med hövding Roi Matas område.
Världens största inomhusgolfbana byggs i Holland och ska göra det möjligt för golfare att
spela året runt. Golfanläggningen på 14 000 kvadratmeter får namnet Indoor Gold Arena och
väntas bli klar år 2010.

Transporter+
S V E R I G E
Passagerartrafiken mellan Nynäshamn och Gdansk i Polen slår nya rekord. Polferries
har under årets fyra första månader haft en ökning av passagerar- och godstrafiken med 28
respektive 43 procent jämfört med ifjol.
Det blev passagerarrekord för Norwegian i juni med nästan en miljon passagerare,
en ökning med 35 procent. Tillväxten beror på att flygbolaget har expanderat på etablerade
rutter, startat nya flyglinjer, anpassat verksamheten samt haft en stadig ökande
passagerartillgång.
Lågprisflyget ökar på bekostnad av de stora flygbolagen. På fem år har antalet lågprisflygningar till Arlanda trefaldigats och i höst kommer ännu en uppstickare, Easyjet.
Trenden är att svenskarna vill flyga billigt och i fjol hade Arlanda nästan 8 000 avgångar med
lågprisflygbolag.
Arlanda Express fördubblar sin vinst och slår nytt passagerarrekord för första halvåret.
Nettovinsten blev 28 miljoner kronor med en omsättning på 274 miljoner kronor.
Viking Line hade i juli en ökning av passagerantalet med 17,5 procent, delvis tack vare ökad
passagerarkapacitet. Rutten Mariehamn-Kapellskär trafikeras nu av m/s Rosella och
Helsingfors-Tallinn av nya snabbgående Viking XPRS.
Inrikesflygtrafiken steg under juli månad med tre procent jämfört med i fjol på
Luftfartsverkets flygplatser. Utrikestrafiken ökade med två procent. Under perioden januari-juli
har antalet passagerare totalt ökat med fem procent jämfört med samma period i fjol.
En rapport från Luftfartsverket visar att flygresandet ökar från både Arlanda och Bromma
flygplats. Arlanda hade 9,3 miljoner passagerare vilket är en ökning med sex procent jämfört
med förra årets första halvår. Bromma hade 948 000 passagerare, en ökning med fyra
procent.
I ett utredningsuppdrag för regeringen konstaterar Banverket att Sverige behöver bygga ett
separat höghastighetsnät mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. I regeringens
infrastrukturproposition i september kommer en satsning på snabbtåg att föreslås.
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Den första flyglinjen någonsin mellan Stockholm Arlanda och Färöarna hade premiär
den 19 juni. Det färöiska flygbolaget Atlantic Airways står för trafiken som inledningsvis bara
kommer att existera under sommarmånaderna.
Färjelinjen mellan Gotland och Öland hotas av nedläggning och framtiden är oviss.
I juni förra året öppnades rutten mellan Visby och Grankullavik på Öland efter att den legat
nere i tio år, men den väntade mängden passagerare har uteblivit.
Ett Reginatåg har satt nytt svenskt hastighetsrekord med 295 kilometer i timmen vid
Västgötaslätten, där tester genomförts av ny teknik för framtidens snabbtåg. Rekordet är dock
inte i närheten av de franska och japanska snabbtågens hastigheter.
Ryanair öppnar fyra nya rutter från Skavsta till Lodz, Krakow, Prag och Wroclaw.
Flygbolaget tänker samtidigt öka kapaciteten till Berlin, Eindhoven, Milano och Riga.
I N T E R N A T I O N E L L T
Flera amerikanska flygbolag ska sänka flygplanens hastighet för att spara bränsle.
Southwest Airlines tror sig kunna spara 250 miljoner kronor per år genom att flyga en till tre
minuter långsammare på varje rutt.
IATA har nu sänt ut ännu en varningssignal om tillståndet i världens flygindustri.
Resultatet för Air France/KLM föll med 60 procent under andra kvartalet trots att
affärsresandet hölls väl uppe. British Airways varnar för svåra förhållanden och Norweigan har
fått se sitt börsvärde minska kraftigt.
Höga bränslepriser slår hårt mot lågprisflygbolagen och Ryanair redovisar ett
betydligt sämre resultat än väntat, men enligt analytiker har bolaget ändå ett starkare
fäste än många andra flygbolag. Ryanair redovisar en vinst efter skatt på 21 miljoner euro,
detta är en minskning med 85 procent mot samma period i fjol.
British Airways går igenom sin värsta kris någonsin. Vinsten sjönk med 88 procent under
andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Till följd av detta kommer bolaget att skära
ned på antalet flygningar på sin mest lönsamma rutt mellan London och New York.
British Airways och spanska Iberia diskuterar en sammanslagning. Iberia har en
ledande ställning på flygningar mellan Europa och Sydamerika, medan British Airways är
starka på nordatlantiska rutter.
Finnair pressas av stigande bränslepriser och minskad beläggning. Rörelseresultatet för årets
andra kvartal minskade med 44 procent jämfört med förra året. Flygtrafiken till Asien, som
står för cirka 50 procent av Finnairs flygintäkter, dämpades till följd av jordbävningarna i
Kina och restriktioner inför OS i Peking.
EasyJet introduceras för första gången på den finländska marknaden, vilket är en del av
flygbolagets satsning på ruttutveckling i Norden. Sträckan kommer att trafikeras med ett
Airbus A319-plan mellan Gatwick i London och Helsingfors–Vanda flygplats med avgång alla
dagar i veckan.
Flyget inom EU får nu handla med utsläppsrätter för koldioxid, efter ett beslut från
Europaparlamentet. Från 2012 berörs alla flyg som startar eller landar i Europa och
flygbranschen i Sverige är glad över beslutet.

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

7

Estniska flygbolaget Estonian Air som har SAS som 49-procentig ägare, tvingas skära
ned på kostnader efter två år av förlustresultat och stigande bränslepriser.
Nyligen infördes den nya gemensamma standarden för alla flygplatser inom EU som
ska förenkla för funktionshindrade. Ett av kraven är att flygplatsernas mötesplatser där de
handikappade ska kunna mötas upp av flygplatspersonal och få assistans, ska vara tydligt
utmärkta.
SAS vill sälja sin andel i AirBaltic efter beskedet från den lettiska staten att flygbolaget inte
kommer att privatiseras. SAS har idag en 47 procent stor aktiepost i AirBaltic och har i flera år
förhandlat om att överta flygbolaget.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Enligt Vings resepanel med 18 000 deltagare vill svenskarna fortsätta att resa utomlands
på sin semester trots klimatdebatten. 80 procent reser dit de vill och försöker i stället leva
mer miljövänligt hemma. 75 procent försöker agera miljövänligt under semestern.
Hertz är den biluthyrare som är mest miljövänlig, enligt den ideella föreningen Gröna
bilister som granskat miljöarbetet hos de olika hyrbilsföretagen. De har bland annat tittat på
andelen miljöbilar.
Rezidor Hotel Group ökar antalet miljömärkta hotell kraftigt och fortsätter att arbeta
långsiktigt för miljön. Vid årskiftet kommer ytterligare 50 hotell att ha fått en miljömärkning.
En undersökning av Coop där fler än 4 000 medlemmar svarat på frågor om klimat och
miljö, visar att 56 procent anser att det är viktigt att själv göra något för att bidra till
en bättre miljö, och 40 procent anser det vara ganska viktigt. Få av de svarande vill dock
avstå från utrikes flygresor.
I N T E R N A T I O N E L L T
Silja Lines och Tallinks fartyg har tilldelats miljöcertifikatet ISO14001. Silja Lines
fartyg har sedan tidigare haft certifikatet, men den nya certifieringen för hela flottan är en
ytterligare bekräftelse på AS Tallink Groups miljöarbete.
För att minska bränslekostnader och utsläpp sänker fartygstrafiken hastigheterna på
sina fartyg. Eco-driving kallas det när man sänker hastigheten på grundare vatten och ökar
hastigheten på djupare vatten, något som bland annat färjerederiet Stena Line använder sig
av.
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Turismkalendern 20088
A u g u s t i
27
29

Kairos Futures Framtidsfrukost – Stockholm. www.kairosfuture.com
Lunchseminarium Casino Cosmopol – Stockholm. www.mis.se

S e p t e m b e r
1
1
2
3-4
5
6
6-7
7-9
7-9
8-9
9
9-10
15
16-19
17
18
18-19
19
24
24-25
25
25-26
27
29
30
30

Möteskulturdagen – Lund. www.moteskulturdagen.se
KULNET – Saltsjöbaden. www.restauratoren.se/kulnet
Indienseminarium Finnair – Finlands Ambassad. www.finnair.se
Konferensexpo – Stockholms Frihamn. www.konferensexpo.se
Skärgårdsfrukostmöte Haninge Kommun – M/S Waxholm II. www.haninge.se
Årets Vildmarkskock – Grythyttan. www.vildmarkskocken.se
VIP-kryssning Tallink Silja – Silja Galaxy. www.tallinksilja.se
Tysk-Österrikisk Workshop – Kolmården. www.kolmarden.com
Trade Show – Orlando. www.thetradeshow.org
STJ Studieresa – Småland. www.turistjournalist.org
Möteskulturdagen – Stockholm. www.moteskulturdagen.se
Konfex & Events – Kista. www.tbnetwork.se
Värdskapsinspiratör seminarium – Malmö. www.vardskapet.se
PATA Travel Mart – Hyderbad, Indien. www.pata.org
VisitSweden Inspirationsseminarium - Stockholm www.visitsweden.com
Meet Visit Finland & Friends – Finlands Ambassad, Stockholm. www.visitfinland.se
Workshop- & studieresa till Helsingfors. info@visitfinland.se
Mystery shopping-dagen. Teaterskeppet. www.betterbusiness.se
Värdskapsinspiratör seminarium. www.vardskapet.se
Konfex & Events – Köpenhamn. www.easyfairs.com/konfexdeanmark
SKÅL Sthlm / Lunch med Dag Tveterås/Ticket Affärsresor– Sthlm. www.skal-sweden.org
HSMAI Konferens – Oslo. www.hsmai.no
World Tourism Day/UNWTO – Peru. www.unwto.org/wtd
Tourism Ireland Roadshow – Köpenhamn. rpetersen@tourismireland.com
Tourism Ireland Roadshow – Oslo. rpetersen@tourismireland.com
HandelskammarExpo – Stockholm. www.chamber.se

O k t o b e r
1
2
1-2
1-3
2
6
7
7-9
12-17
14-19
15
15-16
15-17
17
21
21
22
22-24
23
23
23
23
24-26
30–2.11

Tourism Ireland Roadshow – Helsingfors. rpetersen@tourismireland.com
Tourism Ireland Roadshow – Stockholm. rpetersen@tourismireland.com
Eventdagarna – Göteborg. www.eventdagarna.se
CIC/ITTFA – S:t Peterburg. www.ittfa.org
Mötesbörsen – Göteborg. www.hsmai.no
KunskapsKalaset – Stockholm. www.eventakademin.com
European Day of Tourism – Bryssel. entr-tourism@ec.europa.eu
IT&CMA+CWT – Bangkok. www.itcma.com
69th SKÅL World Congress – Taipei. www.skal.org
AEHT Congress – Kuressaare, Estland. www.aehtkuressaare.eu
BTC Konferens – Åbo. www.balticsea.com
Seminarium Mötesplats Upplevelseindustrin – Piteå. www.upplevpitea.nu
Persontrafikmässan – Göteborg. www.persontrafik.se
Måltidsgalan – Grythyttan. www.maltidsgalan.se
Turistbyrådagen FörTur – Arlanda. www.turism.se
Travel World – Stockholm. www.travelworld.nu
Destinationsutveckling FörTur – Arlanda. www.turism.se
ITB ASIA – Singapore. www.sme-itb-asia.com
SKÅL Stockholm / Lunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
Rese- och Turistgalan – Stockholm. www.rts.se
ANTOR Press/workshopslunch – Stockholm. www.antor.nu
Tendensdagen – www.svemarknad.se
TTG Incontri/IITFA – Rimini. www.ttgincontri.it
Philoxenia/ITTFA – Thessaloniki. www.philoxenia.travel
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N o v e m b e r
2-7
3
4-6
6
6
7-8
10-13
10
11-13
13
18
19-21
20
21
26
27-30

EUHOFA Congress – Mexico City. www.euhofa.org
Restauranggalan – Grand Hôtel Stockholm. www.restauranggalan.se
MADI Travel Market – Prag. www.madi.cz
ANTOR Trade Workshop – Stockholm. www.antor.nu
Paketeringskurs FörTur – Stockholm. www.turism.se
Konferens: Tillgängliga resmål – Stockholm. www.access-sweden.se
World Travel Market/ITTFA – London. www.wtmlondon.com
Turistorganisationsträff FörTur – Stockholm. www.turism.se
Kompetensmässan – Stockholm. www.kompetensmassan.se
Flyg med Framtid – Stockholms Universitet. www.svensktflyg.se
Pandox Hotellmarknadsdag – Stockholm. www.pandox.se
9th International Forum on Tourism Statistics – Paris. alain.dupeyras@oecd.org
HSMAI Mötesbörsen – Göteborg. www.hsmai.org
SKÅL Stockholm / Jullunch med Mats Jansson/SAS– Stockholm. www.skal-sweden.org
Kompetensmässan – Göteborg. www.kompetensmassan.se
ITS- Athen. www.its-athens.gr

D e c e m b e r
2-4
10-11

EIBTM – Barcelona. www.eibtm.com
Brussel Travel Fair – Bryssel. www.btexpo.com

Turismkalendern 200998
J a n u a r i
8-11
13-18
15-18
15-18
17-25
22-25
22-25
23-25
24
24-28
28-1/2

Reiseliv – Oslo. www.messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv
Vakantiebeurs – Nederländerna. www.vakantiebeurs.nl
Matka – Helsingfors. www.finnexpo.fi
Ferien Messe – Wien. www.ferien-messe.at
CMT – Stuttgart. www.messe-stuttgart.de/cms
Tourism & Leisure – Ljubljana. www.en.gr-sejem.si
Holiday World Show – Dublin. www.holidayworldshow.com
Ferie – Köpenhamn.www.ferie08.dk
Reise Zeit – Hannover. www.hekmanngmbh.de
Bocuse d´Or – Lyon. www.bocusedor.com
FITUR – Madrid. www.fitur.ifema.es

F e b r u a r i
4-8
Reisen - Hamburg. www.hamurg-messe.de
5
Turistriksdag – Stockholm. www.svenskturism.se
5-8
Holiday World – Prag. www.gtp.gr/HolidayWorld-Prague
6-8
Baltour – Riga. www.bt1.lv
12-15 EMITT – Istanbul. www.emittistanbul.com
13-15 TourEst – Tallinn. www.tourest.eu
19-22 BIT – Milano. www.bit.fieramilanoexpocts.it
26-1/3 IFT – Belgrad. www.ift-belgrade.com
26-1/3 Travel/Utazás – Budapest. www.utazas.hungexpo.hu

M a r s
11-15
19-22
19-22
25-27
27-30

ITB – Berlin. www.itb-berlin.com
TUR – Göteborg. www.tur.se
MITT – Moskva. www.mitt.ru/en
IUTT – Kiev
TTR – Bukarest. www.targuldeturism.ro
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A p r i l
9-12

Tourism Moldova – Chisinau. http://en.tourism.moldexpo.md/

M a j
7-11
17-20
25-27
29-31

Crotour – Zagreb. www.zv.hr/sajmovi/147
Interfood / EkoNord / Wine & Spirits – Göteborg. www.interfood.se
IMEX – Frankfurt. www.imex-frankfurt.com
Skärgårdsmässan – Stockholm. www.skargardsmassan.se

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