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Majtrender 2008
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Stockholm ligger i topp på listan över svenska resenärers favoritdestinationer för
möten och konferenser. Konkurrensen ökar internationellt och nya på listan för i år är Oslo
på tredje plats och Shanghai på åttonde plats.
År 2010 kommer Europas största kongress the European Society of Cardiology till
Stockholm för femte gången, något som bidrar med närmare 620 miljoner kronor till
huvudstadens turism. Även European Association for the Study of Diabetes återkommer för
andra gången i september 2010.
Elite Hotels nysatsar och har genomfört nätauktioner på 72 hotellrum. Med utropspris på en
krona har snittpriset för ett rum hamnat på mellan 600-700 kronor, något lägre än en normal
helg. Satsning nummer två kallas för Snooze och innebär att gästerna har chans att äta
frukost till klockan 13 på söndagar och utcheckningstiden förlängs.
Förra året genererade Stockholmsmässans verksamhet 3,5 miljarder till hotell,
restauranger och transportföretag i Stockholmsregionen. Det innebär en ökning med en
halv miljard jämfört med 2006. Den främsta anledningen till ökningen beror på fler
internationella kongresser.
Att tillfredsställa barnens lekbehov är en marknad på kraftig uppgång. Fler och större
inomhusnöjesparker för barn sprider sig snabbt runt om i Sverige. Lek- och buslandet i
Göteborg och Örebro hoppas utöka sin verksamhet till en kedja på tio gigantiska lekland inom
tre år.
Arenabolaget i Linköping arrangerade i fjol 185 publika konserter och shower, vilket
var en ökning med 20 procent jämfört med 2006. Arenabolaget är därmed tredje största
evenemangsaktör efter Globenarenorna och Got Event.
Hotel Gothia Towers hoppas kunna påbörja en utbyggnad i slutet av året. Det lägre
tornet East Tower ska växa från nuvarande 18 våningar till 25. Påbyggnaden ska innehålla ett
femstjärnigt hotell, stjärnkrog, takterrass samt en påkostad relaxavdelning.
Choice Hotels har köpt Gamla Posthuset vid Centralstationen i Göteborg. Bygget av ett
nytt hotell är nu påbörjat och beräknas få sin invigning och första konferens om två och ett
halvt år.
BokningsBolaget erbjuder tillsammans med Webropol ett webbaserat enkätverktyg
med syfte att utvärdera och mäta affärsnyttan av möten. Svaren sammanställs snabbt, smidigt
och dessutom miljövänligt. Läs mer på www.bokningsbolaget.se
Användandet av videokonferenser hos svenska företag har ökat kraftigt, och många
företag anser att den moderna kommunikationen tydligt ökar effektiviteten hos anställda. 40
procent av företagen anser att modern teknik kan ersätta minst 25 procent av tjänsteresorna.
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Malmö får nytt hotell i hamnen med sju våningar, 230 rum, konferenslokaler, restaurang,
kontor och garage. Det nya hotellet ska ligga vid Stora Varvsgatan med World Trade Center
som närmaste granne.
Mötes- och eventindustrin står inför förändring, eftersom konkurrensen om människors
tid gör det svårare att genomföra kundaktiveteter. Traditionella företagsarrangemang ersätts
av kreativa möten med kundnyttan i fokus.
Satsningen på evenemang i Sundsvall ökar. Antalet mässor, kongresser, konserter och
andra evenemang ska öka och bidra till en positiv utveckling av turismen i Sundsvall samt att
öka utbudet aktiviteter för invånarna.
I år arrangeras SM i guldvaskning i den lilla byn Ädelfors i Småland, där Sveriges första
guldgruva öppnades år 1737. 500 guldvaskare förväntas delta under den första helgen i juli.
IKEA öppnade tillfälligt ett kostnadsfritt sovhotell i Gallerian i Stockholm, med tanken
att stressade shoppare skulle kunna checka in för en kvart eller halvtimmes vila. Företaget
blev inspirerat av kapselhotellen i Japan.
Strömmafastigheten på Skeppsbron i Gamla stan ska göras om till vandrarhem, i regi
av Best Hostel Sweden AB. Med tegelvalv och väggmålningar från 1600-talet beräknas
anläggningen öppna i juni eller juli.
I N T E R N A T I O N E L L T
Kubaner får numera bo på kubanska hotell, något som tidigare inte var tillåtet. Kubanska
regeringen har genomfört detta för att göra varor och tjänster mer tillgängliga för folket.
Sheraton miljardrenoverar och framförallt är det USA som berörs. Ägaren Starwood
investerar 1,3 miljarder dollar i renoveringar av befintliga hotell, 400 miljoner dollar i att ge
varumärket en ny profil samt två miljarder dollar på etablering av nya hotell.
På den finska resmässan Matka lanserade Helsingfors stads turist- och kongressbyrå
webbtävlingen Best of Helsinki Awards 2008. Möjligheten finns att rösta på stadens bästa
besöksmål och turisttjänster till slutet av oktober på Best of Helsinki.
Hilton driver idag ett hotell i Danmark, Hilton Copenhagen Airport vid Kastrup och
planerar nu att öppna fler hotell i Köpenhamn. De söker nu efter lämpliga platser för
nybyggen.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
I fjol reste 29 miljoner passagerare med färja till eller från Sverige. Det är en ökning
med 0,5 miljoner jämfört med tidigare år. Färjetrafiken ökar mest till Lettland, Danmark och
Tyskland och de populäraste linjerna går till Danmark som har 14 miljoner passagerare och
Finland 9 miljoner.
Det går fortsatt bra för Svenska Mässan och omsättningen 2007 blev den näst högsta
genom tiderna. Även det första kvartalet 2008 har börjat bra med över en kvarts miljon
besökare till publika evenemang såsom TUR, Båtmässan, På två hjul, MyDog och nya Wellness.
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Koncernen C/o Hotels växer och konferensgården Tammsvik i Bålsta-Bro-området köper nu
den närliggande herrgården Krägga och utökar sin verksamhet med 44 rum.
Sundsvallsflyg fick i fjol en rekordomsättning på 49 miljoner kronor och gick med
vinst för första gången sedan starten år 2005. Anledningen är den stora ökningen av antalet
resenärer.
Det går bra för lyxresearrangören Lime Travel som redovisar omsättningsrekord för
2007. Omsättningen ökade med 54 procent jämfört med 2006 till 77 689 401 kronor.
Försäljningen inför det nuvarande året var hundra procent högre än tidigare år.

Restaurang och mat
S V E R I G E
I den nya boken Classy restaurants and Cafés in Stockholm listas 50 krogar och 12
caféer från lyx till vardagsmys. Boken ger en bild av Stockholm som en kulinarisk huvudstad
och tar upp nykomlingar, trendiga tips och mer självklara val.
Operakällaren har tillsammans med systerrestaurangerna fått uppdraget att ansvara
för all mat och dryck under Stockholm Opens 40-årsjubileum. Under nio dagar serveras
cirka 20 000 måltider och Cafe Opera blir tennisens nattliga arena.
Det tidigare kravet för att få serveringstillstånd i Stockholm var att ha tre förrätter, tre
huvudrätter och tre efterrätter på menyn. Kravet som ursprungligen kom från
tillståndsenheten anses omodernt och tas nu bort.
Regeringen struntar i förslaget med sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsesektorn och föreslår
istället sänkta arbetsgivaravgifter i alla branscher för personer under 26 år. Förslaget
har skapat stort missnöje även i regeringen.
Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholm har beslutat att det ska bli möjligt att söka
året-runt-tillstånd för uteserveringar i Stockholm. Ärendet går vidare till
kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut.
Göteborg är känt för sitt välsmakande utbud av havsdelikatesser och i den svenska
varianten av Guide Michelin 2008 finns sammanlagt 26 Göteborgsrestauranger,
varav fem utnämnts till Guldkrogar med högsta betyg.
I N T E R N A T I O N E L L T
Wallenbergs riskkapitalbolag EQT ska nu hjälpa tyska texmex-kedjan Sausalitos att
fördubbla antalet restauranger. Omkring 20 nya Sausalitos är på gång att etableras i
Berlin, Köln och Stuttgart.
1250 personer grillade tolv ton biffkött på en gigantisk grillfest i Uruguay, syftet var
att bli omnämnda i en rekordbok. Militären arrangerade en 1,5 kilometer lång grillplats och
brandkåren satte eld på sex ton grillkol. Mexikos gamla grillrekord slogs med fyra ton.
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Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Apollo gör ett nytt försök med Jordanien, där det varit lugnt en längre tid. Bra badmöjligheter men framförallt häftiga utflykter och upplevelser som klippstaden i Petra och Döda
Havet. Apollo är ensamt om charter till resmålet.
Busscharter blir allt populärare och i fjol reste 2,5 miljoner svenskar på detta sätt,
en ökning med 13 procent jämfört med tidigare år. Mest ökar resorna till sportevenemang och
musikfestivaler.
Resia som är Nordens största privatägda resebyråkedja utökar verksamheten med
grupp & konferens-resor. Resia är sedan tidigare starka på både affärs- och privatresesidan
med en årsomsättning på cirka tre miljarder kronor.
I maj ordnar Go Slow Travel två veckolånga fotokurser på den franska vingården
Chateau Garreau i Bordeaux. Kursen leds av resefotografen Felix Oppenheim, och i
paketresan ingår övernattning, frukost och daglig handledning samt besök på marknader,
matlagningskurs och vinprovning.
Vings charterbolag My Travel Airways byter nu namn till Thomas Cook Airlines.
Syftet är att man vill ha samma namn som redan finns i Storbritannien och andra europeiska
länder.
Arrangören Äventyrsresor lanserar skräddarsydda djur- och naturresor för barnfamiljer. I utbudet finns Costa Rica, Borneo, Tanzania och Indien. Resorna görs främst under
skolloven, och är utformade för barn över sex år med aktiviteter som safari och bad.

Turism
S V E R I G E
Medelhavet är populärast när svenskarna söker efter resmål på nätet. En undersökning
av Reseguiden.se visar att av de tio mest sökta länderna ligger sex vid Medelhavet. Med
Spanien som solklar etta finns också Italien, Turkiet, Egypten, Grekland och Frankrike på
listan.
Visit Sweden lanserar i vår reklamkampanjen ”Romantic City Break Sweden” på
webbplatser i London, Berlin och Barcelona. Den som klickar på dessa bannerannonser
leds vidare till en kampanjsajt med information och romantiska bilder från Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Kampanjen ”Schyst resande” ska lära oss att bli schysta resenärer, och agera mot
prostitution, droger och barnsexhandel. Bakom kampanjen står organisationer och
fackföreningar som arbetar för mänskliga rättigheter.
Umeå siktar på att bli Europas kulturhuvudstad 2014. Kulturprofilen i Umeå ska nu
stärkas gradvis och satsningen ska genomsyras av det nordliga rummet, mångfald och
gränsöverskridande.
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Vid en allvarlig katastrof utomlands bör svenska staten ha det största
evakueringsansvaret, anser SAKU-kommittén. Den evakuerade resenären blir samtidigt
återbetalningsskyldig, och där kommer försäkringsbolagen in i bilden. Tidigare har det inte
funnits ett regelverk i krissituationer, något som kritiserats efter tsunamin 2004.
Umeå Convention Bureau är först i Sverige med att anta en 10-årig mötesvision.
Umeå ska år 2018 vara den svenska stad, utanför storstadsregionerna, som har flest
nationella och internationella kongresser i storleken 200-1 000 deltagare.
I N T E R N A T I O N E L L T
En ny sajt har lanserats för alla som gillar den brittiska landsbygden. Visit Britain
guidar till byar med rik kultur och historia. Läs mer på www.classicbritain.se
Lonely Planet vill nu återupprätta sitt rykte efter skandalen med författaren som erkänt
att han fejkat uppgifter till guideböckerna. Åtgärderna är att faktakontrollera alla böcker för att
vinna tillbaka resenärers förtroende.

Transporter+
S V E R I G E
För första gången i Skavsta flygplats historia överskriver antalet passagerare
200 000-strecket under en månad. Under mars 2008 flög 210 620 personer till eller från
Stockholm Skavsta flygplats, vilket är en ökning från samma månad föregående år med hela
42,3 procent.
FlyNordic som bytt namn till Norwegian öppnar en ny linje Stockholm-Belgrad.
Priset ligger från 379 kronor enkelresa inklusive skatter och avgifter och förhoppningen är att
fylla två plan om dagen.
Västerås flygplats behöver fler förbindelser för affärsresenärer att ta sig ut i världen,
anser Västerås stadsdirektör Monica Ericsson. Hon ska inom kort samla företag i staden för att
få dem att garantera flygtrafik med Köpenhamn och Helsingfors.
Gotlandsflyg undersöker förutsättningar för att öppna en flyglinje mellan Visby och
St Petersburg. De första direktflygen kan komma att lyfta hösten 2009. Viktiga
samarbetspartner är Visit Sweden, Ryska ambassaden och ryska resebyråer.
Antalet kryssningsfartyg till Nynäshamn fortsätter att minska. Anledningen tros vara
att rederierna undviker hamnen eftersom fartygen inte kan lägga till vid kajen utan måste
ligga för ankar.
Fritidsresor satsar på tågresor för konferensdeltagare. Från slutet av maj kan
affärsresenärer åka till Bad Gastein i Österrike och Portoroz i Slovenien. Företag ska kunna
boka en egen vagn för konferens, men även kunna fortsätta på anläggningar i Europa.
Konsumentverkets kontroll på svenska flygplatser visar att tio av 13 kontrollerade
flygbolag inte ger sina passagerare tillräckligt med information om rättigheter vid
förseningar, inställda flyg och överbokningar.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Nyligen påbörjades bygget av Tallinks senaste och modernaste kryssningsfartyg på
Aker Yards varv i Rauma, Finland. Fartyget med arbetsnamnet Cruise 5 ska stå färdigt 2009,
och är ur samma serie som M/S Galaxy.
Passkontrollen vid flygresor till de nio nya Schengenländerna är borta. Det gäller
Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Malta. Att resa
passlöst innebär dock inte att man kan använda sitt svenska körkort, men ett nationellt id-kort
fungerar.
Fram till 2020 ska 97 nya flygplatser byggas i Kina. I slutet på 2006 fanns det 147
flygplatser i Kina, 2010 ska de vara 192 och 2020 hela 244 stycken.
Allt fler flygbolag erbjuder sina resenärer att surfa trådlöst på flyget. Först ut i USA
var Alaska Airways, men Virgin hakar på trenden och erbjuder bredbandsuppkoppling.
Snart är det möjligt att prata i mobiltelefon på flygplan inom EU. En förutsättning är att
rätt frekvenser ska användas, något som EU-kommissionen beslutar om. Ryanairs förhoppning
är att erbjuda tjänsten redan i sommar.
Lynx är det nya amerikanska, tvåsitsiga rymdskeppet konstruerat för korta besök i
rymden. Testflygningar är planerade till 2010 och flygningar kommer sedan att genomföras
flera gånger per dag.
Tallinn och Helsingfors ska tillsammans söka EU-bidrag för att utreda hur en tunnel
under Finska viken skulle fungera. Idén är fortfarande i ett förberedande skede och beslutet
tas när EU ger svar.
En ny undersökning av The Airports Council International visar att världens tre bästa
flygplatser finns i Asien. Det gäller Seoul Incheon Airport i Sydkorea, Kuala Lumpur
International i Malaysia och Changi Airport i Singapore.
Danska flygbolaget Cimber Air satsade på Norrköping när näringslivet delade risken i en
utvecklingsfond. Allt fler östgötar väljer Norrköping framför Arlanda och Cimber Air
ökar trafiken. Modellen med en näringslivsfinansierad fond väcker intresse både i Sverige och
utlandet.
Världens 93 största flygplatser svarar för två tredjedelar av allt flygresande.
Franska flygplanstillverkaren Airbus spår att framtidens utveckling blir en ökad koncentration
av resandet till världens stora flygplatser.
Brittiske miljardären Richard Branson vill tillsammans med investerare i Dubai köpa
SAS dotterbolag British Midland International. Affären skulle ge SAS närmare två
miljarder kronor.
Delta Air Lines har ingått ett avtal om att överta Northwest Airlines, vilket resulterar
i världens största flygbolag. Det nya bolaget med 75 000 anställda ska ha sin bas i Atlanta.
Under de närmaste 20 åren kommer de nordiska flygbolagen att behöva köpa 436
nya flygplan för runt 240 miljarder kronor. Orsaken är nya miljökrav och en väntad tillväxt.
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Klimat och miljö
S V E R I G E
Det är nu möjligt att välja miljötaxi från Stockholm Bromma-Airport. Satsningen är en
del av ett nytt avtal mellan Bromma flygplats, LFV och EuroPark Sweden. I avtalet ingår även
bygget av bättre väderskydd för passagerarna vid taxibilarnas uppställningsområden.
Inom några år kommer kostnaden för flygens utsläpp att ingå i biljettpriset.
Miljötillägget gör resan en knapp hundralapp dyrare. Majoriteten av svenska charterresenärer
känner oro för klimatförändringarna, men vill inte sluta flyga.
Klimatfrågan inom butik och handel blir allt viktigare. Köpcentrum påverkar miljön
genom energikrävande uppvärmning, belysning, luftkonditionering och kyl- och frysdiskar.
Transporter till och från köpcentrum diskuteras och närproducerat och ekologiskt efterfrågas
allt mer. E-handeln ökar, framförallt för hemelektronik och kläder.
Endast en procent av charterresenärerna klimatkompenserar. En webbenkät hos Ving
visar ändå att två av tre kunder säger att de kan tänka sig att klimatkompensera. 82 procent
är oroliga för klimatförändringarna, men lika många procent säger sig inte ha dåligt samvete
för att de flyger.
I N T E R N A T I O N E L L T
Duschmöjlighet under flygning erbjuds första klass-resenärer på superjumbon A380
mellan New York och Dubai från och med oktober. Detta innebär att ett extra ton vatten
måste tas med, vilket ger ett extra koldioxidutsläpp på närmare 22 ton.

Turismkalendern 20088
M a j
6
6-9
7-8
8
8
8
8
11
12-14
13
13
13
14
15
15
15
15-16
16-18
13-15
15-18
19-20
19–21
20-22
22

Kunskapsdagarna – Solna. www.kunskapsdagarna.nu
ATM – Dubai. www.arabiantravelmarket.co.uk
Globe Forum – Stockholm. www.globeforum.se
Business dating: Turism, konferens och möten – Stockholm. www.iqa.se/turism
Frukosträff Malmö Turism – Malmö. www.malmo.se
Mingelfest Quality Hotel Winn – Haninge. www.haninge.parkinn.se
Chefseminarium Scandic Ariadne – Stockholm. www.scandichotels.se/ariadne
Öppet Hus – Smådalarö Gård. www.sjonaramoten.se
Workshop Italia – Silja Serenade.
Discover America mini trade fair– Sundsvall. www.discoveramerica.se
SKÅL Göteborg – Kvällsmöte. www.skal-sweden.org
Helsingfors/Samarbetsforum 2008. www.hel2.fi/tourism
Discover America mini trade fair– Umeå. www.discoveramerica.se
Stockholm Event – Nacka Strand. www.konferenspoolen.se
Discover America mini trade fair– Luleå. www.discoveramerica.se
Flight Club Kubakväll/Café Opera – Stockholm
Paragon Business Travel Conference – Milano. http://milan.nbta.org
Indaba Travel Show – Durban. www.indaba-southafrica.co.za
Expotur – San Jose. www.expotur.com
Finlandsdagarna – Stockholms Central. www.visitfinland.se
PATA Road Show – Malmö/Helsingborg. www.pata.nu
Swedish Workshop – Stockholm. www.visitsweden.com
Wine Fair – London. www.londonwinefair.com
Inspirationsföreläsning med Mark Levengood – Stockholm. www.content.se
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23-25
2325
23-26
26
26-27
28-29
29
30
30–1.6

Resedagarna/Kungsträdgården – Stockholm. www.resedagarna.se
SLAO Skidbranschmässa – Tanumstrand. www.slao.se
SKÅL Asian Area Congress – Koh Samui. www.skal.org
Föreläsning om företagskultur och gästservice, Aronsborg – Bålsta. www.aronsborg.se
ICCA/MPI-möte Köpenhamn. www.mpisweden.se
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
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
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
3-4
7-9
7-9
9-10
16-19
18
27

Konferensexpo – Stockholms Frihamn. www.konferensexpo.se
Tysk-Österrikisk Workshop – Kolmården. www.kolmarden.com
Trade Show – Orlando. www.thetradeshow.org
Konfex & Events – Kista. www.tbnetwork.se
PATA Travel Mart – Hyderbad, Indien. www.pata.org
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
7-9
14-19
15-17
21
22-24
23
23
24-26
30–2.11

O B E R
Eventdagarna – Göteborg. www.liseberg.se
CIC/ITTFA – S:t Peterburg. www.ittfa.org
Mötesbörsen – Göteborg. www.hsmai.no
IT&CMA+CWT – Bangkok. www.itcma.com
AEHT Congress – Kuressaare, Estland. www.aehtkuressaare.eu
Persontrafikmässan – Göteborg. www.persontrafik.se
Travel World – Stockholm. www.travelworld.nu
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
Philoxenia/ITTFA – Thessaloniki. www.philoxenia.travel
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N o v e m b e r
2-7
4-6
10-13
11-13
12-17
20
26
27-30

EUHOFA Congress – Mexico City. www.euhofa.org
MADI Travel Market – Prag. www.madi.cz
World Travel Market/ITTFA – London. www.wtmlondon.com
Kompetensmässan – Stockholm. www.kompetensmassan.se
69th SKÅL World Congress – Taipei. www.skal.org
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
4-8
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

Crotour – Zagreb. www.zv.hr/sajmovi/147

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