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Februaritrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
På Storhogna Högfjällshotell & Spa i Vemdalsfjällen kan man bli hotellchef för en dag
och skapa den perfekta konferensen. När paketet Storhogna Total bokas får man
egen tillgång till samtliga konferensfaciliteter liksom spa, bastur, bubbelbad och pooler,
restauranger, barer och dansgolv.
För den svenska mötesindustrin blev 2007 ett nytt rekordår. Förklaringen är en
god konjunktur samt att branschen är under stark utveckling.
Hotelzon Sweden slog nya rekord i hotellbokningar online förra året. Antalet
bokningar ökade med 28,2 procent jämfört med år 2006. Samtliga hotellkedjor i Sverige
och Norge tar emot bokningar via Hotelzon.
Sjögården, som ligger i Ellös på Västra Orust, bygger ut och lägger närmare 10 miljoner
kronor på ett nytt spa som beräknas stå färdigt i februari i år. Det blir en total yta på
över 600 kvm.
Det satsas rejält i hotellbranschen i Stockholm. 3 000 nya rum kommer att byggas
de närmaste åren. Clarion Sign har öppnat vid Norra Bantorget med 558 rum, andra
stora hotellprojekt de kommande åren är Stockholm Waterfront vid Klara strand och
Scandic i Kista.
Utöver det hotell som Marriott ska bygga på Kungsholmen nästa år är det nu
klart att ett Marriott-hotell öppnas i Malmö. Hotellen vänder sig till lyxsegment och
Marriott planerar att öppna mellan 15 och 25 hotell i Norden före slutet av år 2013.
Sveriges Tomtegille ”organisationen för svenska tomtar” har den 8-10 februari sitt
årsmöte på Park Inn Haninge. Man kommer att göra olika studiebesök samt under
lördagen besöka Haninge Centrum. Tomtekostymen kommer att vara på hela helgen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Scandic planerar tillsammans med IKEA att bygga ett nytt hotell i Moskva. Detta
är ett första steg i Scandics framtida satsning i Ryssland, där det idag finns få inhemska
hotellkedjor och hotell.
Hotellkedjan Choice Hotels Scandinavia etablerar sig i Estland. Hotel Euroopa som
är ett av Tallinns bästa hotell blir ett Clarion-hotell den 1 mars och får då namnet Clarion
Hotel Euroopa. Hotellet har 185 rum och 5 möteslokaler.
Skandinaviens hotellkung Petter Stordalen spår att hotellbranschen är på väg in
i en ny kris. Han menar att hotellbranschen just nu är på topp och att frågan bara är
när krisen kommer och hur svår den blir.
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Det finska hockeyproffset Teemu Selänne går in i fjällhotellprojektet Levi Spirit i
finska Lappland. Han investerar 11 miljoner euro, cirka 105 miljoner kronor, och får en
andel på 10 procent. Totalt beräknas projektet kosta 1 miljard kronor.
Få britter arbetar i den brittiska hotell- och restaurangbranschen. I London
kommer 85 procent av arbetskraften i branschen från utlandet.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
SSQ Award som är en kvalitetsutmärkelse för serviceföretag inom
mötesindustrin delades ut i tre kategorier på Travel show. Priset för affärshotell
gick till Scandic Norra Bantorget, konferensanläggning med övernattning till B W
Varbergs Stadshotell & Asia Spa och dagkonferensanläggning till Göteborg Convention
Centre.
Sydöstra Sverige upplever en turistboom utan like. Ingen annanstans i landet ökar
antalet svenska och utländska besökare lika mycket som på Öland, i Glasriket och i
Kalmar. Nu går de tre destinationerna samman i Visitse.se (Visit South East Sweden) –
en organisation för att marknadsföra den gemensamma regionen.
Utbildningen Ledarskap i Turismnäringen i Malmö byter namn till Creative
Service Leadership. Av de utexaminerade studenterna har drygt 95 procent fått jobb.
I N T E R N A T I O N E L L T
Virgin Atlantics 4 800 anställda beslöt sig för att strejka under två dagar i januari,
Branson bad då de som är missnöjda att sluta. De anställda menar att de har lägre löner
än kollegor i andra flygbolag, vilket Branson bekräftar men menar att det är som det ska
vara eftersom det är trevligare att arbeta i ett mindre bolag.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Allt om Stockholms tävling ”Bäst i stan 2007” är nu avgjord. Priset för bästa
restaurang gick till El Diablo för sina sydamerikanska smaker och imponerande
tequilautbud, bästa bar gick till Inferno som har en spännande drinkmeny baserad på
örter. Bästa kafé-priset gick till Café Vurma Hornstull.
Stureplansgruppen har öppnat sin första nattklubb i Göteborg. Den heter Push,
ligger på Avenyn och är ett första steg i gruppens ambition att växa i Göteborg. 30
miljoner har investerats i klubben som kan ta emot 350 gäster som mest.
Café Operas nya drinkbok har vunnit det prestigefulla kokbokspriset ”Best Wine
and Spirits Photography/Illustrations Book in Sweden 2007. Boken är en
blandning av nattklubbschefen Jonas Ghauris recept och fotograf Bruno Ehrs bilder.
Restaurang Mathias Dahlgren i Stockholm är Världens bästa nya restaurang,
enligt tidningen Wallpaper. Sin inspiration hämtar Mathias från såväl finkrogar som
hemmamiddagar. Han tror att vi framöver kommer att se mer ekoanpassade menyer på
restaurangerna.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Den amerikanska restaurangbranschen fortsätter att växa men i långsammare
takt. Kaffe- och juicebarer förväntas få hög tillväxt och hämtmat blir allt vanligare på
restauranger.
Eiffeltornets gourmetrestaurang Jules Verne återöppnar med nytt utseende,
kock och ägare. Fransmannen Alain Ducasse som redan driver Plaza Athenées
restaurang intill Eiffeltornet har tagit över.
New York inför krav på kedjerestauranger att ange kalorimängden på
menyerna. Hälsonämnden hoppas att gästerna ska välja bort de onyttigaste rätterna.
Besluten baseras på undersökningar som säger att folk ofta underskattar antalet kalorier
i maten och när konsumenter blir informerade finns en tendens att välja mat med färre
kalorier.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Den 22 februari invigs nya Tallink Silja Concept Store och Finnairbutiken i
Stockholm. Butiken, som tidigare fanns vid Stureplan, ligger nu på ”resebyrådelen” av
Sveavägen nära Sergels torg.
Fritidsresor lanserar tågkryssning i samarbete med SJ. Passagerarna reser med tåg
från Sverige till Bayern. Där väntar en fyrstjärnig flodkryssare för en färd på Donau.
Flodresor i Europa har ökat kraftigt de senaste åren.
Det gick bra för företagen inom resebranschen under förra året, enligt en
undersökning som jämförelsesajten Reseguiden.se har gjort. Nästan 70 procent svarade
att försäljningen under 2007 var bättre än den varit under de senaste fem åren.
Norska charterarrangören Traxx Travel lägger efter kort tid ner sin verksamhet
i Sverige. Trots lansering och stor reklamkampanj har ägarna nu beslutat att skjuta upp
Sverigelanseringen till 2009. Det är oklart om svenskar som köpt resor med bolaget
kommer att få sina pengar tillbaka.
HRG Nordic har presenterat hur affärsresandet såg ut förra året. Affärsresor mellan de
nordiska länderna är nu starkare än någonsin. Köpenhamn lockade mest och i
Östeuropa och Asien har antalet destinationer fördubblats.
Sportlovet är en av årets mest populära semesterveckor och mellan 90 och 95 procent
av resorna hos arrangörerna är redan bokade. Toppdestinationerna för årets
sportlov är Thailand, Egypten, Alperna och Kanarieöarna.
Maldivernas vita stränder till ”budgetpris” är en av Fritidsresors nyheter för den
kommande vintern. Charter till Florida, nya stränder i Karibien och Blue village på Kap
Verde är andra nysatsningar.
Airtours börjar sälja paketresor till den slovenska huvudstaden Ljublana baserat
på den nya direktflyglinjen från Stockholm med Adria Airways. Sex hotell av stadens 16
har valts ut för de svenska resenärerna.
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Satsningen på bröllopspaket ökar hos Fritidsresor som sedan tidigare arrangerat
bröllopsresor till Sorrento. Nu tillkommer Positano och Ravello på Amalfikusten. I paketet
ingår även en vigselplanerare som tillsammans med brudparet skräddarsyr
arrangemanget.
2007 var ett rekordår för Ving. Rörelseresultatet steg med 13,3 procent under
verksamhetsåret jämfört med 2006. Man har även rekordnöjda gäster, hela 97 procent
säger att semestern infriade förväntningarna och 94 procent att de fått bra valuta för
pengarna.
I N T E R N A T I O N E L L T
Hyr en egen resort på Kreta för 395 000 kronor per vecka inklusive flyg. Hotellet har
100 lägenheter och 200 ordinarie bäddar. Minos Sunwing Resort ligger nära havet vid
byn Makrigialos längst ner i Kretas sydöstra hörn.
Nya kryssningsfartyget ”Celebrity Solstice” ska förses med ett 2 000
kvadratmeter stort grönområde för golf och andra aktiviteter, men det krävs mycket
arbete för att få växtligheten att trivas ombord.

Turism
S V E R I G E
Starten på årets skidsäsong har varit rekordstark. I jämförelse med det tidigare
rekordåret 2002 har omsättningen ökat med 10 procent under säsongens första veckor.
Den ökande omsättningen beror dels på ett stigande skidintresse i Sverige, dels på att
turister från hela Europa har upptäckt de svenska fjällen.
Sydöstra Sverige upplever en turistboom. Ingen annanstans i landet ökar antalet
svenska och utländska besökare lika mycket som på Öland, i Glasriket och i Kalmar. Nu
går de tre destinationerna samman i Visitse.se (Visit South East Sweden) – en
organisation för att marknadsföra den gemensamma regionen. Målet är ännu fler
besökare som stannar ännu längre.
Under 2007 stod de utländska besökarna i Sverige för mer än elva miljoner
övernattningar. Övernattningar i Sverige ökade år 2007 med 2,3 procent jämfört med
året innan. Boendeintäkterna på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser nådde
nya rekord och steg till över 18 miljoner kronor efter en ökning på tio procent.
Destination Lappland (www.destinationlappland.com) har sökt sig norrut och
går in i ett samarbete med Affärsresebyrån i Norr i Luleå. Målsättningen är att
bättre knyta samman Västerbotten och Norrbotten runt turistiska produkter.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den asiatiska turismmarknaden, framförallt Kina och Indien, kommer att ha
störst tillväxt även i år. De åtta främsta asiatiska marknaderna Kina, Japan, Sydkorea,
Taiwan, Singapore, Indien, Malaysia och Thailand genererar över 70 miljoner utresor
tillsammans och över 600 miljoner utländska gästnätter per år.
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Kenyas turistnäring hotas av ekonomisk kris efter våldsamheterna som utbröt efter
valet. Svenska charterbolag har ställt in sina resor till Kenya för resten av säsongen och
landet förlorar miljardbelopp på detta då turismen är en av Kenyas största näringar.
De tio billigaste länderna att vintersemestra i enligt X-changes nya semesterindex
är Malaysia, Filippinerna, Kenya, Peru, Bulgarien, Colombia, Indonesien, Venezuela,
Litauen och Thailand. Dyrast är Japan, Norge och Storbritannien.
Ett turismrymdskepp börjar testflygas i år. Rymdresor till priset 890 000 kronor
erbjuds av Virgins Richard Branson som har presenterat en modell av företagets första
rymdskepp. Färjan rymmer sex passagerare och två piloter. Omkring 200 passagerare
har redan anmält att de vill flyga med farkosten.
Volontärresor är en ny trend. Jobba med valar i Costa Rica, chimpanser i Uganda eller
delfiner på Bahamas. Idag är den typiske volontären en upptagen affärsman/kvinna som
vill göra något bra av sitt liv.
Brasilianska myndigheter rekommenderar vaccination mot gula febern för alla
resenärer som ska till inlandet. Åtta dödsfall har rapporterats i Sao Paolo till följd av
sjukdomen som sprids genom myggor.
Enligt en undersökning från jämförelsesajten Reseguiden.se var de största
reseflopparna under 2007 Kina och Paris medan USA var en stor positiv
överraskning. Destinationer som haft mindre efterfrågan än förväntat 2007 är Paris,
Kina, Italien, London och Dubai. Destinationer med större efterfrågan än förväntat är
USA, Thailand, Skottland, Mallorca samt övriga Spanien.

Transporter+
S V E R I G E
SJ har öppnat en ny lounge på Centralen i Stockholm där det finns tillgång till
trådlös uppkoppling, mat, kaffe, TV och tidningar. Allt i loungen är gratis och kan
utnyttjas av bl.a. affärs- och pendelresenärer. Tanken med detta är att ge stamkunder
extra service.
SAS börjar ta fingeravtryck på dem som reser med inrikesflyg från Arlanda och
Landvetter. Det är endast passagerare med incheckat bagage som kommer att
kontrolleras. Syftet är att försäkra sig om att det är samma person som checkat in
väskan som går ombord på planet.
Rekord för Finnair i Sverige 2007. Jämfört med det tidigare rekordåret 2006 ökade
antalet passagerare till Asien med över 40 procent. Finnair förklarar sina ökade
marknadsandelar i Sverige med att affärsresandet har vuxit kraftigt mellan Sverige och
Finland samt att de erbjuder en mycket klimatanpassad resa.
2007 blev ett nytt rekordår för gotlandstrafiken. För första gången i gotlandstrafikens historia reste över 1 500 000 resenärer med färja till och från Gotland. Totalt
har antalet resenärer ökat med 91 451. Fler än 72 000 av dessa resenärer är
gotlandsbesökare.
Arlanda Express ska tillsammans med SL, SJ och Uppsala läns lokaltrafik undersöka
möjligheterna att åka kollektivt till Arlanda. Tanken är att det ska bli lättare att åka
kollektivtrafik till Arlanda i framtiden.
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Japan Airlines öppnar fem nya charterlinjer från Japan till Sverige i sommar. Ett
samarbete mellan Visit Sweden, Scandinavian Tourist Board och Japans största resebyrå
JTB har resulterat i dessa flyglinjer. Sverige som idag är ett populärt turistmål för
japanerna, blir i samband med dessa flyglinjer ännu mer lättillgängligt.
Ryanair flyger sedan i höstas två nya direktflyg i veckan från Skavsta till Malta. Antalet
svenskar som reser till Malta har ökat med 30 procent jämfört med tidigare år.
Rederierna Tallink och Silja Line inför ett bränsletillägg för att kompensera den
dyra oljan. Viking Line har däremot beslutat att istället försöka att kompensera de
ökade kostnaderna med ekonomisk körning.
Indiens största privata flygbolag Jet Airways har ambitionen att tillhöra de tre största
flygbolagen i världen. De etablerar sig nu i Sverige och har som mål att ta tio
procent av de svenska flygresenärerna till Indien.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den internationella flygorganisationen IATA varnar för att den globala
passagerartrafiken kommer att minska i år. Bakgrunden ligger i att
handelssituationen i världen har trög utveckling för frakttrafik.
Alitalia lägger ner sina flyglinjer till 15 resmål inklusive Stockholm och
Köpenhamn. Man ser ingen mening med att behålla sin verksamhet i Skandinavien.
Rutterna läggs ner till sommaren.
Franske presidenten Nicolas Sarkozy stämmer Ryanair efter att ha figurerat i en
av bolagets reklamannonser. Ryanair ber om ursäkt, men det är inte första gången
detta händer. Före detta brittiska premiärministern Tony Blair och Spaniens Jose Luis
Rodriguez Zapatero samt Sveriges före detta statsminister Göran Persson och hans
utrikesminister Laila Freivalds har tidigare råkat ut för samma sak.
Under 2007 flög fler än någonsin med SAS. Passagerarantalet ökade under 2007
med 5,2 procent till 41,1 miljoner. SAS sammanlagda passagerartrafik steg i december
med 2,9 procent.
Det har blivit dyrare att flyga med bagage hos Ryanair. Man tar ut en avgift på 87
kronor per incheckat bagage och 40 kronor för flygplatsincheckning.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Varje år serveras drygt sju miljoner frukostar på Choice Hotels Scandinavia och från den
1 februari 2008 kommer Choice Hotels Scandinavia att servera ett ekologiskt
frukostalternativ på alla sina 160 hotell.
Svenska Ekoturismföreningen och Travel News utser varje år en vinnare av Grand
Travel Awards Ekoturismpris. Skogens Konung, Vargas Vildmarkslodge och
Jokkmokkguiderna är de tre företag som nominerats 2008. Pristagaren vinner ett
stipendium på 10 000 kronor från Sveriges största markägare Sveaskog.
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Om Östersjön stiger två meter hamnar Stockholms Stadshus, Turning Torso i
Malmö och Kalmar slott ute i vattnet. Slutar inte världens koldioxidutsläpp att minska
kan detta bli verklighet år 2200, enligt den amerikanske klimatforskaren Jonathan
Overpeck.
Hertz Biluthyrning ska halvera sina utsläpp av fossilt koldioxid. Man når sina
miljömål för år 2008 redan under årets första kvartal när andelen miljöbilar i vagnparken
överstiger 40 procent. Därför byter Hertz miljömål och fokuserar istället på att minska
personbilsflottans utsläpp av fossilt koldioxid med minst 55 procent till och med år 2009.
My Travel Airways som flyger Vings charterresenärer fortsätter att minska på
bränsleförbrukningen. 2007 uppmättes den lägsta utsläppsmängden koldioxid per
passagerarkilometer någonsin – 67 gram. Det innebär 18 000 ton lägre utsläpp
sammantaget på alla resor.
Sveriges Lantbruksuniversitet startar nästa höst en utbildning i klimatsmart
mat, med kurser som matens inverkan på klimatet, miljön och hälsan. Det blir ett
tvåårigt masterprogram som riktar sig till anställda inom livsmedelsbranschen som vill
vidareutbilda sig samt till studerande som avslutat ett kandidatprogram.
I N T E R N A T I O N E L L T
EU-länderna ska gemensamt minska utsläppen av växthusgaser. Konsekvensen
blir framförallt dyrare resor. Sverige får ett av de högsta kraven och förväntas minska
utsläppen med 17 procent till år 2020.
Flygbolaget Sterling serverar nu ekologisk mat. På menyn finns ekologisk yoghurt
och smörgåsar av ekologiskt bröd. Samtidigt ses förpackningarna över för att minska på
avfallet.
Rica Hotels ska svanenmärka alla sina hotell. Kedjan börjar med 20 hotell, bland
annat de sex svenska hotell som blev svanenmärkta redan 1999, men som sedan
lämnade sedan märkningen. Gästernas miljömedvetenhet är en anledning till att kedjan
nu går tillbaka till Svanen.
Moçambique som är ett av världens fattigaste länder har sedan mitten av
december påverkats av ovanligt kraftiga regn och översvämningar. Sida har
beviljat Räddningsverket 306 770 kronor för att stödja befolkningen i landet. Pengarna
ska användas för att öka flygkapaciteten vid krissituationer.
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Turismkalendern 20088
F e b r u a r i
4-8
6
6-7
8-10
8-12
11-12
12
12
12-14
13
14-17
14-17
15-17
17
19-20
20
21
21
21
21-24
22
25
28-2.3
29-2.3

Buy Latvia, Buy the Baltics – Riga. http://buylatvia.latviatourism.lv.
Turistriksdag – Stockholm. www.svenskturism.se
KONFEX – Göteborg. www.easyfairs.com/konfexsverige
Balttour – Riga. www.bt1.lv/bt1/balttour
Golfmässan – Malmö. www.golfmassan.se
Entreprenörskap för kultur- och upplevelsenäringarna på landsbygden – Uppsala.
www.gottsundafactory.se
Kunskapsdagarna – Hässleholm. www.kunskapsdagarna.nu
Månadens lunch Marknadsföreningen – Stockholm. www.mis.se
International Confex – London. www.international-confex.com
Mötesbörsen – Stockholm. www.hsmai.org
EMITT – Istanbul. www.emittistanbul.com
Holiday World – Prag. www.holidayworld.cz
Tourest – Tallinn. www.tourest.eu
SM I Sommellerie – Stockholm. www.sommelierforeningen.org
AIME – Melbourne. www.aime.com.au
Sveriges Turistjournalister/årsmöte – Stockholm. www.turistjournalist.org
SKÅL International Göteborg – Lunchmöte Hotel Eggers. www.skal-sweden.org
Månadens frukost Marknadsföreningen – Stockholm. www.mis.se
Södertörns Rådslag – Haninge. www.chamber.se
BIT – Milano. www.bit.expocts.it
Invigning Silja Tallink Concept Store – Stockholm. www.seaskytravel.se
Meet & Talk – Clarion Stockholm. www.clarionstockholm.se
Utazás – Budapest. www.utazas.hunexpo.nu
Vivatour – Vilnius. www.visusplenus.lt

M a r s
3
5-9
6
10
10
10
11-12
12-14
11-13
13-16
31-17
14
14
16-19
19-21
27-30
28-31
31

Grand Travel Award – Stockholm. www.travelnews.se
ITB - Berlin. www.itb-berlin.com
SKÅL International Stockholm/lunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
White Guide-Galan – Stockholm. www.whiteguide.se
Meet & Talk – Clarion Stockholm. www.clarionstockholm.se
Vårlunch Finsk-Svenska Handelskammaren – Stockholm. www.finsk-svenska.com
BTTF – Birmingham. www.britishtraveltradefair.com
Gastro – Helsingfors. www.gastro.fi
SCR/Årsmöte – Stenungsund. www.scr.se
TUR - Göteborg. www.tur.se
MAP – Paris. www.lemondeaparis.com
TUR-tåget – Stockholm/Göteborg. www.fin-s.a.se
SKÅL International Göteborg/TUR-party – Göteborg. www.skal-sweden.org
ITM – Moskva. www.itmexpo.ru
MITT – Moskva. www.mitt.ru
WTF – Shanghai. www.worldtravelfair.com.cn
UITT – Kiev. www.uitt-kiev.com
Meet & Talk – Clarion Stockholm. www.clarionstockholm.se

A p r i l
4
8
10-12
14
16
16-18
22
22-24
22-25
24-28
28-2.5

Arlandaseminariet Stockholms Handelskammare - Arlanda. www.chamber.se
SKÅL International Stockholm/lunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
TOURSIB – Novosibirsk. www.sibfair.ru
Meet & Talk – Clarion Stockholm. www.clarionstockholm.se
SKÅL Göteborg/lunch – Göteborg. www.skal-sweden.org
Shippax Conference – M/S Color Magic. www.shippax.se
Konsten att resa & resandets konst – Stockholm. www.finlandsintiutet.se
IMEX – Frankfurt. www.imex-frankfurt.com
Gastronord – Stockholmsmässan. www.gastronord.com
Rendez-Vous – Québec. www.rendezvouscanada.travel/
ITF – Belgrad. www.ift-belgrade.com
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M a j
8-13
10-13
13-15
19–12
29
30–1.6

ATM – Dubai. www.arabiantravelmarket.co.uk
Indaba Travel Show – Durban. www.indaba-southafrica.co.za
Expotur – San Jose. www.expotur.com
Swedish Workshop – Stockholm. www.visitsweden.com
SKÅL International Stockholm/sommarlunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
Skärgårdsmässan - Djurgården. www.skargardsmassan.se

J u n i
3-4
12

Mötesindustrins säkerhetskonferens. www.smiforum.com
SKÅL Int. Göteborg/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

