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Januaritrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Park Inn Stockholm Waterfront blir namnet på det nya hotellet som byggs mellan World
Trade Center och Stadshuset i Stockholm. Hela kvarteret kommer att heta Stockholm
Waterfront och hotellet får 418 rum samt plats för 3 000 mötesdeltagare. 2010 beräknas allt
vara klart.
Resmässan Travel samlar över 1 000 specialinbjudna köpare i sitt Hosted Buyers
Program. Arrangemanget innehåller skräddarsydda möten mellan utställare och besökare.
Bakom programmet står bland andra Visit Sweden, SVB, SBTA och SAS.
Temat för årets TUR-mässa är ”Business”. Mässan startar med en mängd kommersiellt
relaterade möten och seminarier. I år kan TUR bli ännu större då man ligger klart före förra
årets bokningstrend.
Scandic planerar att förnya 2 000 hotellrum i Sverige. Skillnaden mellan hotell och hem
minskar i takt med att fler svenskar intresserar sig för heminredning. För att möta
kraven har hotellkedjan utlyst en arkitekttävling och de fem vinnande bidragen finns nu att se
på Scandic Malmen i Stockholm.
Stay At Hotel Apartments öppnar under 2008 och 2009 två nya lägenhetshotell i
Stockholm. De kommer att ligga i Frihamnen och på Kungsholmen och ha 171 respektive 140
lägenheter.
Ett företag i Örebro ska bygga hotell av ett gammalt Amerikafartyg. Planen är att
renovera och lägga det vid kaj i Göteborg. Ombord kommer att finnas cirka 500 rum.
Hotellet Rica Talk vid Stockholmsmässan ska visa alla 180 avsnitt av den populära serien
Seinfeld under fyra dygn med start den 10 januari. Under helgen erbjuds det kända rätter ur
serien, bland annat bologna sandwiches och chocolate babka.
Nya storhotellet Clarion Sign kommer att öppna ett nytt Spa. Selma Spa+ blir en filial
till den populära anläggningen i värmländska Sunne. Det kommer även att finnas plats för
möten och events på Stockholmsavdelningen.
Stockholms Hamnar kommer att gå in som värdhamn för Volvo Ocean Race i juni/juli
2009. Satsningen kräver en investering i hamnmiljön, främst på Skeppsbron, för 50 miljoner
kronor och väntas locka en stor publik.
Esrange blir den första raketbasen som erbjuder raketbasboende till turister. Fram till
mitten av mars kommer över 1 300 britter att pröva på hur det är att bo på en raketbas, ett
ytterligare steg mot rymdturism i Kiruna.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Anrika lyxhotellet Savoy i London ska auktionera ut 3 000 inredningsföremål nu när
hotellet stänger för renovering. Savoy ska få en enhetlig stil och bud kan bland annat läggas
på art deco- och edwardianska möbler, gardiner, fåtöljer samt ett dansgolv.
Det råder högtryck på hotellmarknaden i Delhi och Mumbai. De flesta hotell av högre
standard är fullbokade till mars och 2007 slutade beläggningen på cirka 90 procent. Utländska
affärsresenärer till Indien ökade med 30 procent under 2007.
I centrala Köpenhamn ska ett nytt kongresscentrum med tre hotell byggas. Det blir
Skandinaviens största hotellkomplex med rum för 4 000 gäster och ett
kongresscentrum för 2 500. Allt ska stå klart år 2010.
Ett av världens lyxigaste hotell, det segelformade Burj Al Arab i Dubai, köper svenska
Duxsängar till sina 200 rum. Hotellet har enbart sviter med en kostnad från 12 000 kronor
per natt.
År 2010 ska världens största hotell, Asia–Asia, stå klart. Hotellet ska erbjuda 6 500 rum
och passerar Las Vegas MGM Grand i storlek.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Av de som gick ut en KY-utbildning 2006 har 89 procent fått jobb. För de som gick en
hotell-, restaurang- eller turismgren är siffran 83 procent. De tycker dessutom att de är
överkvalificerade för de jobb de fått.
Peter Fredman blir Sveriges första professor i naturturism. Tjänsten finansieras av Svea
Skog och går bland annat ut på att leda forskningen inom naturturism och utveckla turism som
ett nytt ämne för universitet och högskolor.

Restaurang och mat
S V E R I G E
2007 blev det bästa krogåret sedan millennieskiftet men nu kan en inbromsning vänta.
Svenskarna har blivit mer kontinentala och spenderar mer tid på restaurang men om
högkonjunkturen minskar kommer både företag och privata att dra in på krogbesöken tror
flera krögare.
Hamburgerkedjan Max fortsätter sin aggressiva tillväxt och siktar på att spränga miljardvallen i
omsättning i år. Ett tydligt mönster är att McDonalds allt oftare väljer att flytta utanför
stadskärnorna och att Max tar över deras citylokaler.
Bolidens Kristinebergsgruva får en matsal tusen meter under jordytan. Det blir
Europas djupaste matsal och den fungerar även som skyddsrum när man spränger i gruvan.
Än så länge är den endast till för gruvarbetarna
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I N T E R N A T I O N E L L T
Fazer Amica planerar att växa internationellt. Koncernen vill framför allt bli större på kaféoch restaurangmarknaden i Norden, Baltikum och Ryssland.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Som ett resultat av den låga dollarkursen börjar Ving med direktcharter till Florida nästa
vinter. En gång i veckan kommer Fort Lauderdale att trafikeras och det erbjuds även
kombinationer med karibienkryssning eller en vecka i Mexico.
Fritidsresors nya frivilliga miljöavgift på fem kronor är populär bland kunderna.
För varje femma som sätts in betalar företaget lika mycket. 65 procent av kunderna väljer att
betala miljöavgiften som går till klimatkompensationsföretaget Atmosfair .
Ticket och Fritidsresor kommer inte att förnya sitt samarbetsavtal. Ticket har varit
återförsäljare åt Fritidsresor men nu har man inte kunnat enas om ett nytt avtal.
Ving följer upp sin succé med charter till Mallorca och Kreta från Borlänge. Nu satsar man på
en vinterlinje till Gran Canaria. Det nya direktflyget kommer att gå under perioden 22
oktober – 31 december, totalt 11 avgångar á 180 stolar.
RTS, Rese- och Turistindustrin i Sverige, lanserar tillsammans med offentliga aktörer världens
första nationella resetjänst. I slutet av mars ska 80 procent av det svenska
transportutbudet vara bokningsbart på sajten www.helaresan.se. Tanken är att den nya
webbaserade tjänsten ska kunna finnas på hemsidor för kommuner, turistbyråer, hotell,
destinationer med mera.
I N T E R N A T I O N E L L T
Ticket vill finnas i hela Norden och etablerar sig nu i Danmark. Starten sker med en
dansk hemsida med samma tjänster som den norska och svenska. I Finland har Ticket ännu
ingen verksamhet.

Turism
S V E R I G E
Turismen ökar i Norrbotten vilket bland annat märks på flygplatsen i Kiruna. Från 2005 till
2007 har antalet passagerare per år ökat från 150 000 till 200 000 och i år väntas siffran öka
med 20 000. Nu kommer charterplan från London och 2009 startar antagligen direkttrafik till
Köpenhamn.
Sverige är en av de bästa länderna i världen på ekoturism. Den nationella
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa, är först i sitt slag på norra halvklotet. Bakom står
Svenska Ekoturismföreningen och Visit Sweden. Idag erbjuds över 300 kvalitetsmärkta
naturresor över hela Sverige.
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Svenska kvinnor vill helst resa utomlands på sommarsemestern, gärna till Spanien,
Italien eller Grekland. Yngre spenderar tiden i en solstol, barnfamiljer vill bada och de äldre vill
koppla av och ta det lugnt. Allt enligt SAS kartläggning av kvinnors semestervanor.
Många vill boka sin fjällsemester under 2009 redan nu. Skistar Sälen kommer
rekordtidigt att starta försäljningen av hela nästa säsongs logi. De som bokar tidigt utlovas
prisgaranti på liftkort, skidskola och skidhyra.
Skistar storsatsar på Sälen. Tillsammans med hotellbolaget Topeja planerar Skistar att
investera 350 miljoner kronor i att bygga bostadsrätter, hotellrum och en bilfri zon.
Bostadsspekulanter ska lockas med lyxiga spa- och badanläggningar, trestjärniga
gourmetrestauranger och shopping i världsklass.
Hotell Borgafjäll i Lappland har invigt ett exklusivt spa. Borga Spa ligger i anslutning till
den prisbelönta Ralph Erskine-ritade hotellet och är en satsning på cirka nio miljoner kronor.
I N T E R N A T I O N E L L T
Fram till år 2020 väntas en fördubbling av antalet affärsresor. Det betyder fler
arbetstillfällen och större inkomster samtidigt som miljön tar stryk. Fler miljövänliga resor
behövs och de stora researrangörerna tar nu fram nya olika alternativ.
Resesajten comebackalive.com erbjuder en lång rad tips för dem som reser i världens
farligaste länder, till exempel Irak och Afghanistan. Här finns allt från information om
självmordsbombare till hur man undviker massakrer i Colombia.

Transporter+
S V E R I G E
Luftfartsverket, LFV, permanentar gröna inflygningar. Nu testar även Airbus i samarbete
med LFV och SAS konceptet som sparar bränsle, miljö och pengar.
Fly Nordic startar i januari och under våren fem nya linjer från Arlanda. De nya
destinationerna är Warszawa, Paris, Krakow, Malaga och Alicante.
Skavsta står fast som tredje största flygplats i Sverige. Under 2007 flög 1 995 008
passagerare från Skavsta vilket är nytt rekord. Under 2008 väntas nya passagerarrekord och
byggandet av nya terminalytor.
SJ rustar upp sina nattåg. Totalt satsas 50 miljoner kronor på snyggare, bekvämare och
tystare vagnar. Allt material som gå att ta tillvara återvinns och bakom designen står
formgivaren Lars Hall, som bland annat designat restaurang Aquavit i New York.
Luftfartsverket kan tvingas att införa biltull på Arlanda för att minska koldioxidutsläppen.
I nuläget måste LFV ta ansvar för alla utsläpp kring flygplatsen, däribland biltrafiken.
SAS-styrelsen överväger att sälja ut hela eller delar av dotterbolagen. Cirka 10 000
anställda berörs när företaget nu ska fokusera på kärnverksamheten. Andelarna i Spanair har
avyttrats och utförsäljning av British Midland och Air Greenland står för dörren.
SJ ska köpa 20 nya snabbtåg av kanadensiska Bombardier. Tågen kostar cirka två
miljarder kronor och kommer sannolikt att ersätta X2000 tågen mellan Göteborg och Malmö.
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Dalaflyget hade en blygsam ökning av passagerare 2007 jämfört med året innan.
34 559 jämfört med 34 509, en skillnad på 50 personer. Inrikesflyget minskade med tre
procent medan utrikesflyget ökade med 22 procent tack vare charterverksamheten.
Svenskar är de som klagar näst mest på flygbolagen, bara irländarna är värre.
Enligt European Consumer Centre står svenskarna för 15 procent av klagomålen. Ryanair och
Iberia är de flygbolag det klagas mest på och då främst på förlorat eller förstört bagage.
Destination Gotland satte rekord för en novembermånad 2007. Ökningen var fem
procent till 73 370 passagerare jämfört med november 2006. Både gotlänningar och
gotlandsbesökare står för ökningen.
Höga Kusten Flyg, med Peter Forsberg som en av finansiärerna, gjorde sin första
flygning den sjunde januari. Flygbolaget flyger fyra turer per dag och redan innan
premiären hade över 1 000 biljetter sålts.
I N T E R N A T I O N E L L T .
En undersökning bland Europas flygbolag visar att 59 procent erbjuder incheckning på
webben och 95 procent planerar att erbjuda möjligheten inom två år. 37 procent
planerar att införa ett system med självbetjäning för boarding och 40 procent planerar system
där passagerarna själva kan söka efter förlorat bagage.
Finnair har passerat sin drömgräns på en miljon passagerare till Asien per år. Under
perioden januari – november 2007 hade 1 030 000 passagerare flugit till någon av bolagets tio
asiendestinationer, en ökning med över 200 000 jämfört med 2006.
Stena Line tror sig ha världens första utomhusskridskoisbana till sjöss. Banan finns
ombord på Stena Saga som trafikerar Oslo-Fredrikshavn. Förra året var Stena först i världen
med bowlingbana till sjöss.
Air France – KLM kommer sannolikt att köpa Alitalia av Italiens regering då de är ensam
kvar som budgivare. Affären värderas till 4,5 miljarder kronor, mindre än hälften av
marknadsvärdet.
Amerikanska flygbolaget JetBlue erbjuder sina passagerare gratis Internet. Flera
flygbolag kommer under 2008 att följa i JetBlues fotspår men ta betalt för tjänsten. I Sverige
planerar SAS att införa Internet på sina interkontinentala flygningar.
Air India blir nästa medlem i flygalliansen Star Alliance. Det blir alliansens första indiska
medlem och en viktig partner på en av världens snabbast växande ekonomi- och
flygtrafikmarknader.
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Turismkalendern 20088
J a n u a r i
10
10-13
16
17–20
22
24-27
24-27
24
24
25-27
29

SKÅL Internation Oslo/Seminarium Reiseliv. http://messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv
Reiseliv - Oslo. http://messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv
Meet Finland - Helsingfors. www.meetfinland.fi
MATKA – Helsingfors. www.finnexpo.fi/matka
FinnClub – Stockholm. www.finsve.com
SHIE - Stockholmsmässan. www.shie.se
Stockholm Travel Show - Stockholmsmässan. www.travelshow.se
SSQ Award – Stockholmsmässan. www.ssq-award.com
SKÅL International Stockholm/årsmöte – Stockholm. www.skal-sweden.org
Ferie - Köpenhamn. www.ferie08.dk
SKÅL International Malmö/årsmöte – Malmö. www.skal-sweden.org

F e b r u a r i
4
4-8
6
8-10
8-12
11-12

Future Design Days – Stockholm. www.futuredesigndays.com
Buy Latvia, Buy the Baltics – Riga. http://buylatvia.latviatourism.lv.
Turistriksdag – Stockholm. www.svenskturism.se
Balttour – Riga. www.bt1.lv/bt1/balttour
Golfmässan – Malmö. www.golfmassan.se
Entreprenörskap för kultur- och upplevelsenäringarna på landsbygden – Uppsala.
www.gottsundafactory.se
13
Mötesbörsen – Stockholm. www.hsmai.org
15-17 Tourest – Tallinn. www.tourest.eu
20
Sveriges Turistjournalister/årsmöte – Stockholm. www.turistjournalist.org
21-24 Bit – Milano. www.bit.expocts.it
28-2.3 Utazás – Budapest. www.utazas.hunexpo.nu
29-2.3 Vivatour – Vilnius.

M a r s
Grand Travel Award – Stockholm. www.travelnews.se
3
5-9
6
11-13
13-16
14
14

ITB - Berlin. www.itb-berlin.com
SKÅL International Stockholm/lunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
SCR/Årsmöte – Stenungsund. www.scr.se
TUR 2008 - Göteborg. www.tur.se
TUR-tåget – Stockholm/Göteborg. www.fin-s.a.se
SKÅL International Göteborg/TUR-party – Göteborg. www.skal-sweden.org

A p r i l
10
16-18
22-25

SKÅL International Stockholm/lunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
Shippax Conference – M/S Color Magic. www.shippax.se
Gastronord – Stockholmsmässan. www.gastronord.com

M a j
19–12 Swedish Workshop – Stockholm. www.visitsweden.com
29
SKÅL International Stockholm/sommarlunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
30–1.6 Skärgårdsmässan - Djurgården. www.skargardsmassan.se

J u n i
3-4
12

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