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Junitrender 2008
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Nyöppnade Hotel Stureplan är inrett med inspiration från svensk hantverkstradition.
Champagnebar och kristallkronor ska locka affärsresenärer. Hotellet har 102 personligt inredda
rum, allt från mindre rum till sviter och egen våning. Byggandet av 44 hotellrum pågår och
står klara i höst.
Lyxhotellet Copperhill Mountain Lodge i Åre börjar bli färdigt. Kostnaden har landat på
500 miljoner kronor, vilket innebär mer än dubbelt så mycket än beräknat. Hotellet är ritat av
Bill Gates arkitekt, svenskättade Peter Bohlin.
Tammsvik lanserar ett nytt möteskoncept; Pimp my Meeting. Konceptet bygger på att
göra mötet mer genomtänkt och anpassa det efter dess syfte. Man har även tagit fram ett
interaktivt verktyg på sin hemsida, där man med enkla knapptryck kan ändra mötets
förutsättningar.
Företags ineffektivitet i administration runt affärsresor och representation medför
stora kostnader, enligt American Express. 4,6 procent av svenska företags totala
reskostnader och representation är administrativa kostnader och minst hälften går att spara
med bättre rutiner.
1600-, 1700- och 1800-talsskepp inom en radie av några meter och maritima aktiviteter bjuds
Stockholm på när Regalskeppet Vasa, Ostindiefararen Götheborg och Briggen Tre
Kronor möts för första gången på Skärgårdsmässan på Djurgården den 29/5-1/6.
Ökad säkerhet på svenska hotell- och mötesanläggningar är ett växande krav från
kunderna. Svenska Möten, med 120 av Sveriges främsta mötesanläggningar, driver nu
utvecklingen vidare genom ett nära samarbete med Safehotels Alliance.
En helt ny stad på Arlanda kan bli verklighet, men än så länge är Arlanda Airport City på
planeringsstadiet. Inspirationen kommer från Kuala Lumpurs flygplatsstad och tanken är att
det ska finnas boende, nöjen och shopping som i vilken stad som helst.
Stockholms Hamnar AB renoverar och bygger nytt för omkring sex miljarder kronor
de närmaste tio åren. Östersjöregionen är idag ett av världens hetaste tillväxtområden och
Stockholms Hamnar ska ha en ledande roll på den arenan.
Umeås gamla länscellsfängelse har blivit hotell. 23 av 24 celler har byggts om till
spartanskt inredda hotellrum med de gamla gallren kvar. Det sista rummet har bevarats i
originalskick för att visa besökare hur det såg ut när fängelset var i drift.
Flera svenska djurparker fick besöksrekord i fjol och branschen expanderar,
investeringen är stor inför årets säsong. Bäst går det för Kolmården som nu satsat 35 miljoner
kronor i ett Marine World.
Golfsporten blir allt mindre populär och priserna rasar. Den yngre generationen är inte
så intresserad av sporten, och på vissa klubbar kan man köpa en spelrätt för mellan en
fjärdedel och hälften av det pris som gällde för tre år sedan.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Restels Holiday Inn Oulu får priset Quality Excellence Award när IHG, InterContinental
Hotels Group, belönar sina bästa hotell. Quality Excellence-priset går till de hotell som fått
högsta poäng enligt en kundundersökning.
Baltikums ledande hotellkedja, Reval Hotels, har öppnat ett nytt hotell i Kaunas,
Litauens näst största stad. Reval Hotel Neris har 208 toppmoderna rum i skandinavisk stil.
I hotellet finns även ett casino och åtta möteslokaler. Reval Hotels finns nu utöver Kaunas
representerade i Tallinn, Riga, Vilnius och Klaipeda.
Hotellfastighetsbolaget Pandox köper hotell i Montreal för 340 miljoner kronor. Hotellet
Hyatt Regency är ett av Montreals största hotell med 605 rum. I Pandox portfölj ingår nu 45
hotell med sammanlagt 10 800 rum, vilket gör företaget till en av de ledande aktörerna på
hotellfastighetsmarknaden i Europa.
Antalet nybyggda hotell i Dubai ökar kraftigt och beräknas inom fem år behöva rekrytera
55 000 nyanställda inom hotell, underhållning och upplevelser. Sverige har redan idag
exporterat arbetskraft till hotellindustrin i grannländerna.
Norske hotellkungen Petter Stordalen startar ett nytt hotellbolag, med målet att öppna
sex nya hotell i Norden inom de närmaste tre åren. Hotellen ska byggas i temat glas och
granit.
Legoland slår upp portarna i Dubai. Nöjesparken blir en del av Dubailand som byggs till ett
enormt turistområde för nöje, sport och rekreation. Hittills finns Legoland i Danmark,
Storbritannien, Tyskland och USA.
Scandic växer i Norge och öppnar tre nya hotell, vid Oslos flygplats Gardemoen och i
städerna Bodø och Stavanger. Även ett fjärde hotell i Haugesund är på gång.
Ryanair ger sig in i fastighetsbranschen och öppnar sajten ryanairvillas.com, där
fastighetsägare kan lägga upp sina hem för uthyrning. Ingen på Ryanair har sett bostäderna
och företaget menar att de endast står för sajten, avtalet är mellan bostadsägaren och
hyresgästen.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
SAS lägger ned flygtrafiken mellan Växjö och Stockholm och Flysmaland tar över.
Från i höst utökar man från 46 till 70 turer i veckan till Bromma. I fjol omsatte bolaget 35
miljoner kronor och gjorde en vinst på 3,1 Mkr före skatt. Beläggningen var 73 procent.
Vings storsatsning på lokala flygplatser fortsätter. I sommar finns direktflyg från 20
flygplatser, det är fler än någon annan arrangör kan erbjuda och nytt rekord för Ving.
Till sommaren utökar Ving med ytterligare två nya avreseflygplatser, Borlänge och Visby.
Även vintertrafiken utökas med fem nya direktflyg till Thailand.
Antalet turister till Sverige har ökat kraftigt. Under första kvartalet ökade antalet
gästnätter med 21 procent jämfört med förra året. De besökande är ofta aktiva barnfamiljer,
storstadsbor och natursökande tyskar.

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

3
Norrköpings flygplats hade en rekordstor ökning av antalet resenärer i april i år.
Totalt valde 6 849 resenärer att flyga till och från Norrköpings flygplats. Det råder inget tvivel
om att det är Cimber Airs nya flyglinjer som ligger bakom rekordsiffrorna.
I N T E R N A T I O N E L L T
Thomas Cook Northern Europe redovisar rekordresultat för första halvåret till och med
31 mars 2008. Resultatet ökade till 447 Mkr, vilket är en uppgång med 20 procent jämfört
med motsvarande period 2007.
Ryanairs trafik ökade med 15 procent fler passagerare i april, jämfört med samma
månad i fjol. Totalt reste 4,7 miljoner passagerare under april. Kabinfaktorn var 79 procent
vilket är en minskning med fyra procent från ifjol.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Grand Hôtel har fått tillstånd att servera vin och champagnefrukost från klockan åtta
på morgonen. Tidigare har det inte i Stockholms krogvärld varit tillåtet att servera alkohol
före klockan elva.
Brittiske tidningen Restaurant Magazine har presenterat sin prestigefyllda lista över
världens 50 bästa restauranger. El Bullì i Spanien tog guld för tredje året i rad och
andraplatsen gavs till The Fat Duck i Storbritannien. På plats 48 hittas listans enda svenska
restaurang, Oaxen Skärgårdskrog.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Att gifta sig utomlands är den senaste bröllopstrenden och i svenska utlandskyrkor gifte
sig 582 par i fjol, en fördubbling mot året innan. Charterarrangörerna har hakat på trenden
och arrangerar bröllopsresor.
Resebyråernas försäljning ökade med två procent under årets första kvartal, en
minskning jämfört med de två senaste åren. Under 2007 ökade försäljningen med tolv procent
och under 2006 med 16 procent.
Apollo utökar sitt aktivitetsresepaket med yoga-resor till Goa. Idag arrangerar Apollo
rid-, yoga- och sparesor till Tunisien, surfresor till Fuerteventura samt segling i Kroatien och
Grekland men kompletterar nu sitt utbud eftersom intresset för aktiva semestrar ökar stort.
Mallorca behåller ställningen som populäraste resmålet bland svenskar sommartid.
Mest efterfrågat är bra hotell, därför satsar nu Ving på två nyrenoverade familjeanläggningar.
I N T E R N A T I O N E L L T
Ticket Affärsresor etablerar en egen verksamhet i Norge, Ticket Forretningsreiser.
Syftet är att kunna hantera kunder med verksamhet i flera nordiska länder på ett
kostnadseffektivt sätt. Första kontoret öppnas i Oslo i höst och därefter är målet att etablera
företaget i övriga Norden.
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Turism
S V E R I G E
Regeringen har beslutat om att sätta upp nya vägskyltar för bed and breakfast.
Detta ska underlätta för utländska turister att hitta till anläggningarna, och skyltarna börjar
sättas upp i juni.
Utställningen Welcome to my home country på ambassaden i Washington ska locka
amerikaner till Sverige. Profiler som Tina Nordström, Annika Sörenstam och Naturens
Bästa-företagaren Lennart Pittja delar med sig av sina personliga Sverigeintryck fram till den
åttonde juni.
Skidanläggningsföretaget Skistar fick en bra avslutning på vintersäsongen. Man vill
öka sommarturismen till sina destinationer och satsar nu på nya investeringar för att locka fler
turister under sommarmånaderna.
Skärgårdens ångfartyg Storskär firar i år hundraårsjubileum. Under vintern har
Waxholmsbolaget renoverat fartyget, och inför trafikpremiären den nionde maj var ångaren i
bättre skick än vid sjösättningen år 1908.
Tyska Regenbogen har köpt sin andra campingplats i Sverige och fler är på gång.
Oknö Havscamping norr om Kalmar är en investering på cirka 50 miljoner kronor och blir en
exklusiv anläggning med spa, underhållning och indiantält.
I N T E R N A T I O N E L L T
De som bokat rymdresor med Virgin Galactic får vänta till tidigast 2010. Ett nytt
transportflygplan ska börja testflygas efter sommaren och i början av nästa år kan ett
rymdskepp börja testflygas. 250 personer har redan bokat plats och betalat 210 miljoner
kronor i bokningsavgifter.

Transporter+
S V E R I G E
SAS ska delas in i fyra bolag, ett danskt, ett norskt, ett svenskt och ett interkontinentalt.
Flygbolagen ska utgå ifrån varsitt luftfartstillstånd och orsaken till omorganisationen är nya
EU-regler.
Royal Caribbeans kryssningsfartyg Vision of the Seas kommer från och med nästa
sommar att ha Stockholm som hemmahamn. 16 avgångar ska göras på Östersjön och
fartyget kommer bland annat att trafikera rutten till Tallinn och Sankt Petersburg.
EQT vill köpa Luftfartsverkets flygplatser. Köpen ska göras i en ny fond inriktad på
infrastrukturinvesteringar som EQT startat, och hetaste uppköpskandidaterna är Malmö Airport
och Landvetter.
Allt är klart för att checka in inför flygresan via automat med Norwegian. I dagsläget
finns automaterna på Arlanda och Gardemoen i Oslo, till sommaren kommer dessa även att
vara utplacerade på flygplatserna i Umeå, Luleå och Östersund.
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I fjol genomfördes 171 miljoner tågresor i Sverige jämfört med 159 miljoner år
2006. Detta visar SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, som sammanställt siffror
från alla aktörer som kör på svenska spår.
Intresset för att tågluffa stiger igen och SJ nästan femdubblade sin försäljning av
Interrailkort under årets första kvartal, jämfört med förra året.
Det är lätt att bli vilseledd av reklam och orimliga villkor vid köp av flygbiljetter,
enligt en undersökning som EU-kommissionen gjort i 16 europeiska länder. Sedan i höstas har
386 webbplatser kontrollerats och en tredjedel av webbplatserna, 137, har konstaterats uppge
felaktiga priser eller information.
I N T E R N A T I O N E L L T
Viking Lines nya fartyg XPRS som sattes in på rutten Helsingfors-Tallinn den 28 april
har i stort sett varit fullbokat den första månaden. Bokningsläget ser ljust ut också inför
sommaren.
Tyska flygbolaget Lufthansa överväger att ta över österrikiska Austrian Airlines.
Aktieägare och österrikiska politiker uppmanar Austrian att förhandla med Lufthansa, som för
tre år sedan räddade Swiss.
Knappt två väskor av hundra blir borttappade eller försenade på Europas flygplatser.
Sämst är British Airways, och SAS är något bättre än genomsnittet med knappt 1,2
borttappade bagage per 100 passagerare.
Flygtrafikens globala tillväxt avtog under mars, enligt statistik från IATA. Siffrorna visar
att efterfrågan i mars ökade med 5,8 procent, medan den genomsnittliga kabinfaktorn uppgick
till 77,7 procent. Det råder stora regionala skillnader i trafiken.
Finnairs Asientrafik ökade med 24,2 procent under april jämfört med samma period i
fjol. Antalet resenärer uppgick till 90 000 till Finnairs totalt tio destinationer i Asien, vilket är
en ökning med 15 procent jämfört med året innan.
Kina satsar på egen tillverkning av passagerarflygplan för att i framtiden inte vara
beroende av Airbus och Boeing. Kina ska på egen hand genomföra all design, produktion och
montering av planen.
Den ryska regeringen har planer på att bygga en tunnel mellan Sibirien och Alaska.
Detta för att förbättra transporterna av gas och olja mellan Ryssland och USA. Järnvägsförbindelsen skulle även göra det möjligt att åka tåg mellan New York och Paris.
Ryanair inför ny avgift för sina passagerare. Det var tidigare gratis för passagerare som
checkade in via webben utan bagage att ställa sig i den kö som först släpps in i planet. Nu är
avgiften fem euro för att stå i den prioriterade kön för passagerare som checkar in på webben.
Världens största flygbolag American Airlines drar in 12 procent av sina flygningar i USA
för att hantera de stigande bränslepriserna. Med ett oljepris på nästan 130 dollar per fat
har de amerikanska flygbolagen allt svårare att få ekonomin att gå ihop.
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Klimat och miljö
S V E R I G E
En amerikansk marknadsundersökning visar att Sverige uppfattas som bäst i världen när
det gäller miljö. Sveriges topposition följs av Nya Zeeland, Singapore och Island.
Jambo Tours tar över all försäljning och kunder i Sverige för ekoturismspecialisten
Basecamp Explorers program. Övertagandet är en del av Jambo Tours satsning på
miljöanpassade researrangemang till länder i hela världen.
Hamburgerkedjan Max ska lägga tio procent av sin vinst på åtgärder för att minimera
bolagets klimatpåverkan. De kommer även att införa klimatdeklarerade menyer och
kompensera utsläppen av koldioxid genom ett trädplanteringsprojekt i Afrika.
Turistminister Maud Olofsson och regeringskansliets övriga politiker och tjänstemän
ska klimatkompensera alla sina flygresor. Detta genom en upphandling av FNkontrollerande kompensationsprogram.
Ving lanserar ett nytt matkoncept ombord på flyget med hälsosammare och
närodlade produkter. Ekologiskt är ett viktigt ledord och samarbeten har inletts med ett
flertal mindre leverantörer.
Sveriges största konferensarrangör SKD Euroconf påbörjar samarbete med Respect
Europé gällande klimatneutrala konferenser. Samtliga möten arrangerade av företaget
kommer att kunna klimatneutraliseras och det är ett viktigt steg för hållbart konfererande.
Scandic inför hållbara möten på kedjans alla 135 hotell. Med Svanenmärkta trycksaker,
whiteboardpennor, utökad källsortering och utan engångsförpackningar vill de spara på fossila
koldioxidutsläpp.
Ångersjöns rastplats vid Hudiksvall är den bästa i Sverige, enligt intresseorganisationen
Motormännen efter en undersökning av 300 rastplatser i landet. På plats finns sopsortering,
snålspolande toaletter och kretsloppsanpassad avloppsanläggning.
I N T E R N A T I O N E L L T
Flygindustrin siktar på att passagerarplan ska kunna drivas med biobränsle kring
2015. I en lyckad provtur med Virgin Atlantic Airlines matades en av fyra motorer med 20
procent biobränsle från kokosnötter och brasilianska babassunötter. Det optimala bränslet
måste nu hittas och bli certifierat.
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Turismkalendern 20088
M a j
28-29
29
30
30–1.6

RoRo Konferens – Göteborg. www.roroex.com
PATA Road Show – Göteborg. www.pata.nu
SKÅL Stockholm/sommarlunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
Skärgårdsmässan - Djurgården. www.skargardsmassan.se

J u n i
1-4
3-4
4-5
5-9
9-11
12
12-14
12-15
16
16-19
19-21
23-27

Pow Wow – Las Vegas. www.lasvegasintertribalpowwow.net
Mötesindustrins säkerhetskonferens. www.smiforum.com
Smaka på Stockholm. www.smakapåstockholm.se
Thailand Travel Market. – Bangkok.
City Break – Belgrad. www.citybreakexpo.com/
SKÅL Göteborg/SKÅL:ska flaggans dag – Hotell Örgryte. www.skal-sweden.org
ITE MICE – Hong Kong. www.itehkmice.com
Cultour – Köln. www.cultour.com
Access-Sweden konferens – Vellinge. www.access-sweden.se
Asia Luxury Travel Market – Shanghai. www.asiatraveltips.com
ICCA Research, Sales & Marketing Programme – Cypern. www.iccaworld.com
Cities and Port conference – Stockholm. www.citiesandports2008.com

J u l i
25-27

World Cuisine Show – Singapore. www.worldcuisineshow.com

A u g u s t i
5
14
14

RDA – Cologne. www.rda.de
SKÅL Stockholm/ SKÅL Classic Golf – Stockholm. www.skal-sweden.org
SKÅL Stockholm/Kräftskiva - Stockholm www.skal-sweden.org

S e p t e m b e r
1
3-4
6-7
7-9
7-9
9
9-10
16-19
17
18
27

Möteskulturdagen – Lund.
Konferensexpo – Stockholms Frihamn. www.konferensexpo.se
Kundtillställning Tallink Silja – Silja Galaxy. www.tallinksilja.se
Tysk-Österrikisk Workshop – Kolmården. www.kolmarden.com
Trade Show – Orlando. www.thetradeshow.org
Möteskulturdagen – Stockholm.
Konfex & Events – Kista. www.tbnetwork.se
PATA Travel Mart – Hyderbad, Indien. www.pata.org
VisitSweden Marknadsseminarium - Stockholm www.visitsweden.com
Meet Visit Finland & Friends – Finlands Ambassad, Stockholm. www.visitfinland.se
World Tourism Day/UNWTO – Peru. www.unwto.org/wtd

O K T
1-2
1-3
2
6
7-9
14-19
15
15-17
17
21
21
22
22-24
23
23
24-26

O B E R
Eventdagarna – Göteborg. www.eventdagarna.se
CIC/ITTFA – S:t Peterburg. www.ittfa.org
Mötesbörsen – Göteborg. www.hsmai.no
KunskapsKalaset – Stockholm. www.eventakademin.com
IT&CMA+CWT – Bangkok. www.itcma.com
AEHT Congress – Kuressaare, Estland. www.aehtkuressaare.eu
BTC Konferens – Åbo. www.balticsea.com
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
Rese- och Turistgalan – Stockholm. www.rts.se
Tendensdagen – www.svemarknad.se
TTG Incontri/IITFA – Rimini. www.ttgincontri.it
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30–2.11 Philoxenia/ITTFA – Thessaloniki. www.philoxenia.travel

N o v e m b e r
2-7
3
4-6
6
10-13
10
11-13
12-17
13
20
26
27-30

EUHOFA Congress – Mexico City. www.euhofa.org
Restauranggalan – Grand Hôtel Stockholm. www.restauranggalan.se
MADI Travel Market – Prag. www.madi.cz
Paketeringskurs FörTur – Stockholm. www.turism.se
World Travel Market/ITTFA – London. www.wtmlondon.com
Turistorganisationsträff FörTur – Stockholm. www.turism.se
Kompetensmässan – Stockholm. www.kompetensmassan.se
69th SKÅL World Congress – Taipei. www.skal.org
Flyg med Framtid – Stockholms Universitet. www.svensktflyg.se
HSMAI Mötesbörsen – Göteborg. www.hsmai.org
Kompetensmässan – Göteborg. www.kompetensmassan.se
ITS- Athen. www.its-athens.gr

D e c e m b e r
2-4

EIBTM – Barcelona. www.eibtm.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
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
FITUR – Madrid. www.fitur.ifema.es

F e b r u a r i
4
Turistriksdag Svensk Turism – Stockholm. www.turism.se
4-8
Reisen - Hamburg. www.hamurg-messe.de
6-8
Baltour – Riga. www.bt1.lv
5-9
Brussel Travel Fair – Bryssel. www.btexpo.com
5-8
Holiday World – Prag. www.gtp.gr/HolidayWorld-Prague
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

A p r i l
9-12

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

M a j
7-11
25-27

Crotour – Zagreb. www.zv.hr/sajmovi/147
IMEX – Frankfurt. www.imex-frankfurt.com

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

