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Marstrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Hotellnätterna i Stockholm blev förra året tolv procent dyrare och kostade i genomsnitt
2 200 kronor. Detta betyder att Stockholm nu är nummer sex på listan över världens dyraste
hotellstäder.
Hotelloperatören Rezidor ser stora möjligheter till fler företagsköp. Förra året blev ett
starkt år för Rezidor som ökade sin vinst efter skatt med 58 procent till 45,7 miljoner euro,
vilket motsvarar över 432 miljoner kronor.
Holiday Club Sweden planerar att bygga en stor semester- och rekreationsanläggning i Västervik. Turistsatsningen i Västervik kan på sikt ge 350 nya jobb. Därför får
nu Holiday Club Sweden ett regionalt investeringsstöd från Nutek på 45 miljoner kronor.
Svenska Turistföreningen logibok ”Upptäck Sverige” har i år premiär för 14 nya
vandrarhem. Bland nyheterna finns ett ekocenter i Söderhamn, ett nyrenoverat vandrarhem i
Norrtälje, två nya vandrarhem i Stockholm och stugor i Fulufjällets nationalpark. Totalt
innehåller boken 385 vandrarhem över hela landet.
Skridskoloppet Vikingarännet på Mälaren inställt på grund av utebliven kyla.
Arrangörerna tvingades också ställa in loppet 2000 och 2002. Omkring 500 deltagare var
anmälda till årets tävling.
I N T E R N A T I O N E L L T
Restel Hotel Group erbjuder ett teaterpaket i samband med den kritikerrosade
teaterpjäsen Mannerheim som just nu spelas på Svenska Teatern i Helsingfors. Bor gör man
på Restels anrika Hotel Seurahuone ”Societetshuset” där marskalk Mannerheim, Finlands
största krigshjälte, hade sitt högkvarter och var stamgäst. För mer information www.restel.fi
Beatleshotellet Hard Days Night Hotel har öppnat i Liverpool. Det fyrstjärniga hotellet
har 110 rum och sviterna har John Lennon respektive Paul McCartney som teman. Stora
målningar av de fyra Beatlesmedlemmarna hänger överallt på hotellet.
Afrikas bästa hotell enligt det amerikanska resemagasinet Condé Nast Travelers
läsare, heter The Table Hotel och ligger i Kapstaden. På hotellet finns det mesta när det
gäller kroppsvård, mat och nöjen.
Hotellentreprenören Ian Schrager etablerar en hotellkedja tillsammans med den amerikanska
hotellkoncernen Marriott, 100 hotell ska öppnas på tio år. Marriott vill in på den växande
marknaden för boutiquehotell och Ian Schrager får möjligheten att arbeta i större skala.
Kvinnor från Saudiarabien som reser själva får nu bo på hotell utan manligt förkläde.
Den saudiska regeringen har beslutat att lätta på bestämmelserna och hotell får numera ta
emot ensamma kvinnor så länge deras personuppgifter skickas till den lokala polisstationen.
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Konkurrenskraft
S V E R I G E
AS Tallink Group har haft det bästa resultatet under innevarande finansår. Ökningen
av antalet passagerare var 33 procent jämfört med samma månad förra året, och alla linjer
visade positivt resultat. Den största ökningen är på linjen Finland – Estland där
passagerartillväxten uppmättes till 51 procent. Tallink hade även passagerarrekord i februari
2008 med totalt 606 058 passagerare.
Det går bra för Pandox vars resultat före skatt och engångsposter ökade från 226,1 miljoner
kronor år 2006 till 259,4 miljoner kronor år 2007. Kassaflödet ökade från 317,6 till 389
miljoner kronor. Koncernens sammanlagda omsättning steg från 967,5 till 1 410,7 miljoner
kronor.
Skistar storsatsar i Sälen och bygger en upplevelseanläggning för 310 miljoner kronor.
Anläggningen som får namnet Experium, ska stå färdig i slutet av nästa år och kommer bland
annat att innehålla restauranger, bowling och äventyrsbad.
Rekordmånga anmälningar om investeringsobjekt har gjorts till årets
Kapitalmarknadsdag, som går av stapeln den 12 mars i samband med TUR-mässan i
Göteborg. Sammanlagt 35 företag kommer att medverka och investeringsbehovet varierar
mellan en halv miljon och en halv miljard. Objekten omfattar allt från stora anläggningar till
internationella webbportaler.
I april öppnar Scandics första franchisehotell i Sverige. Quality Hotel i Östersund byter
den första april namn till Scandic Östersund City. Scandic storsatsar under de kommande åren
och ska gå från dagens 140 hotell till 200 på några år, franchising är ett sätt att nå detta mål.
Villa Källhagen i Stockholm, Villa Sjötorp norr om Göteborg och Schenströmska
herrgården i Västmanland har gått med i Countryside Hotels. Organisationens mål är
fem nya hotell om året och att 2012 ha 66 medlemshotell. Idag består Countryside Hotels av
43 hotell över hela landet.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Mathias Dahlgren och hans restaurang med samma namn har fått stor internationell
uppmärksamhet genom att få utmärkelsen världens bästa nya restaurang i det
internationella design- och lifestylemagasinet Wallpapers ”Design Awards”.
Den svenska hamburgerkedjan Max har utsetts till världens tredje bästa
flygplatsrestaurang av resemagasinet Travel & Leisure för sina transfettfria hamburgare.
Hamburgerkedjan placerar sig därmed på samma lista som stjärnkocken Gordon Ramsays
lyxkrog på Heathrow. Projektledare för Max-restaurangen på Arlanda är Hans Köster.
Lyxkrogen Fredsgatan 12 i Stockholm har slutat servera den hotade fisken torsk, ett
beslut krögaren Melker Andersson tagit. De båda göteborgska stjärnkockarna Leif
Mannerström, ägare till Sjömagasinet, och Lars Ahlström som äger Fiskekrogen, fortsätter att
servera sina gäster torsk.
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Aldrig tidigare har Stockholm haft så många restauranger, barer och krogar. Vid
årskiftet fanns 1 615 ställen med utskänkningstillstånd, 1977 var den siffran 285 vilket innebär
en ökning med nästan 500 procent på 30 år. Det ska även bli lättare att söka och få
alkoholtillstånd.
Sveriges största räkmacka ”King size” på Hotell Gothia Towers skybar i Göteborg har
ökat kraftigt i försäljning, förra året såldes 40 000 fler mackor än året innan. Detta beror
på en kombination av mun-till-mun-metoden, en restaurang med fin utsikt och den lyxiga
smörgåsens kvalitet.
I N T E R N A T I O N E L L T
Restaurang Stenhus, som ligger i Hotel Schlössle i Tallinn, har blivit utsedd till Estlands bästa
gourmetrestaurang 2007. Det är fjärde året i rad som restaurangen får utmärkelsen. Prisets
syfte är att uppmärksamma branschens satsning på kvalitet och visa på Estlands snabba
frammarsch inom restaurangsektorn.
Jonas Lundgren representerar Sverige för tredje gången i kock-VM, Bocuse d’Or i
Lyon, nästa år. Jonas är kökschef på restaurang Bagatell i Oslo, den första restaurangen i
Norden som fick två stjärnor i Guide Michelin. Förra gången gick han till semifinal i den
svenska uttagningen.
Pekings första penisrestaurang har öppnat med en meny som snopp från oxe, åsna,
orm och säl. Enligt krögaren ska det ge styrka att äta djurlemmar. En del nyfikna turister har
hittat dit, men de flesta besökare är kinesiska affärsmän.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Fritidsresor satsar på flyg från Borlänge till Thailand med premiär på höstlovet. Deras
Thailandsprogram nästa vinter blir det största någonsin i svensk charterhistoria. Efterfrågan
på resor är stor i vinter och hos Fritidsresor är drygt nio av tio platser bokade.
Fritidsresor har lanserat charternyheten Maldiverna och på fyra dagar såldes 450 resor,
vilket betyder att var femte resa nästa vinter redan är bokad. Även intresset för den karibiska
nyheten Bahía de Samaná i Domikanska Republiken är stort.
2007 var ett rekordår för Ticket, resultatet efter skatt ökade med 173 procent till
37,7 miljoner kronor. Försäljningen steg med 51 procent till cirka fem miljarder kronor. För
det fjärde kvartalet blev resultatet efter skatt 0,4 miljoner kronor, att jämföra med en förlust
på sex miljoner kronor året före.
Sämre tider väntar för affärsresebyråerna och fler företag väljer tåget framför flyget.
Förra året blev ett guldår för affärsresebyråerna, Carlson Wagonlit hade till exempel en
tolvprocentig ökning av resandet. Tågresorna ökade med 16 procent och vinner
marknadsandelar från flyget.
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Intresset för resor till Vietnam har varit enormt den här vintern och Apollo fördubblar
antalet platser till Vietnam nästa år. Charterresorna går med flyg direkt från Arlanda till Saigon
varje vecka mellan den tredje december och åttonde april.
Resebyårernas försäljning ökade förra året med tolv procent. Den totala försäljningen
för de svenska resebyråerna uppgick till närmare 33 miljarder kronor under 2007. Hotell,
charter, tåg och andra marktransporter stod för de största ökningarna.
Jordanien som charterdestination är en av Apollos nyheter för nästa vinter. Apollo har
direktflyg till Jordanien varje lördag. Charterprogrammet centreras runt Aqaba stad och Tala
Bay som ligger vid Röda Havet och det erbjuds även enveckas rundresor för
kulturintresserade.
Solresor växer mest av researrangörerna och ökade förra året sin omsättning med
40 procent. Rörelseresultatet ökade med 52 procent till 105 miljoner kronor före räntor,
skatter, avskrivningar och amorteringar. Samtidigt uppgick omsättningen till 1 544 Mkr, en
ökning med 40 procent från 2006.
Ving har sålt dubbelt så många resor inför kommande vinter jämfört med samma tid
förra året. Nästan hälften av jullovsresorna till Thailand är bokade. Förutom Thailand är de
mest bokade resmålen Kanarieöarna, Egypten och Florida.
I N T E R N A T I O N E L L T
SAS tar över norska nätresebyrån Go. SAS blir huvudägare genom att ta över
Reitangruppens aktier i bolaget. Sedan Go lanserades i maj 2007 har företagets utveckling inte
nått upp till dess ambitioner.
De populäraste storstäderna i vår är Rom, London, Paris, Barcelona och New York.
Vings försäljning till dessa städer har ökat med 35 procent jämfört med förra året. Även Riga,
Vilnius och Tallinn har ökat sin popularitet.

Turism
S V E R I G E
Strömma Turism och Sjöfart kommer under en femårsperiod att hyra byggnaderna
och marken på Ångholmen på Björkö, enligt ett nytt avtal mellan Riksantikvarieämbetet
och Strömma. På Björkö låg den vikingatida handelsplatsen Birka och där finns också
Ansgarskapellet.
Sveriges största nöjes- och upplevelsecentrum i Hågelbyparken i Botkyrka kan börja
byggas redan nästa år. Politikerna i Botkyrka har gett klartecken och en ny undersökning
visar att en majoritet av Botkyrkas invånare är positivt inställda till projektet. Familjen
Lindgren som tidigare drev Gröna Lund ligger bakom idén.
I juli öppnar Japan Airlines fem nya direktlinjer för chartertrafik mellan Stockholm och de
japanska storstäderna Kumamoto, Sapporo, Fukuoka, Hiroshima och Sendai. Under 2006
registrerades nästan 112 000 gästnätter av japanska besökare på svenska hotell, vandrarhem
och stugbyar.
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Hösten 2009 är Sverige ordförandeland i EU, vilket innebär ett flertal ministermöten
runt om i landet med många besökare. I dagsläget är tolv möten planerade i Stockholm,
Göteborg, Åre, Umeå, Malmö, Jönköping och Växjö.
Semestertrenden att träna och komma i form har fått sitt genombrott och de stora
researrangörerna börjar nu erbjuda specialresor. Reseföretaget Springtime utökar med
träningsläger i Thailand och Club Med relanserar sig i Sverige.
Politisk färg avgör semesterönskemål enligt en undersökning som SAS gjort. Moderater
och centerpartister vill spela golf på semestern. Folkpartister, kristdemokrater och
socialdemokrater vill gärna bada, medan miljöpartister och vänsterpartister vill ta det lugnt.
I N T E R N A T I O N E L L T
Thailand och Mallorca är de hetaste destinationerna under 2008, enligt en stor
undersökning som jämförelsesajten Reseguiden.se har gjort bland anställda inom
resebranschen.
Under år 2007 nådde världsturismen nästan 900 miljoner ankomster, vilket betyder
sex procents plus under året. Av ökningen på 52 miljoner ankomster står Europa för 19
miljoner, Asien och Stilla Havet för 17 miljoner. Nord- och sydamerika ökade med sex
miljoner, Afrika med tre miljoner och Mellanöstern med fem miljoner.
Världens tio billigaste länder är Tadjikistan, Gambia, Etiopien, Laos, Kirgizistan, Egypten,
Bolivia, Vietnam, Iran och Kambodja, enligt Världsbanken. Världens fem dyraste länder är
Island, Danmark, Schweiz, Norge och Irland.
Malaysia är världens bästa semesterland för andra året i rad, enligt den amerikanska
tidskriften Global Travelers läsare. Resmålet är även populärt hos svenskar och förra året
ökade antalet resenärer från Norden med 41 procent.
I samband med bildandet av det Europeiska Nätverket ENAT (European Network for
Accessible Tourism) har även en ny svensk förening bildats med namnet Access
Sweden. Föreningen ska fungera som ENAT’s koordinationspunkt i Sverige och tillsvidare även
för den norska och danska marknaden.

Transporter+
S V E R I G E
LFV:s rörelseresultat ökade med över tio procent förra året. Rörelseresultatet ökade
med 85 miljoner kronor till 816 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 6,3 miljoner kronor.
Antalet passagerare ökade med två procent och översteg för första gången sedan år 2001 30
miljoner.
Under 2007 reste cirka 40 procent av Arlandas 18 miljoner resenärer kollektivt till
och från flygplatsen. Nya linjer och ökad turtäthet ligger bakom den positiva trenden. SJ,
SL, Upptåget, Arlanda Express, Flygtaxi och Flygbussarna är bolagen som står för den största
ökningen av resenärer.
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Taxi till tåget kallas Flygtaxis nya service som innebär taxi till och från Sveriges
tågstationer till ett fast pris. Responsen har varit långt över förväntan och bokningarna
strömmar in. SJ öppnar inom kort en självbokning på www.sj.se.
Till nästa vinter bygger Vings flygbolag MyTravel Airways om tre Airbus A330-200 för att skapa
mer benutrymme för passagerarna. 37 säten sas bort i respektive plan. De ombyggda
planen kommer att flyga non-stop hela vintersäsongen till Thailand, Florida och Goa.
Skyways öppnar i maj en ny flygrutt mellan Stockholm och Pärnu som ligger i
Estland. Linjen kommer att trafikeras med en rundtur varje lördag och flygtiden är beräknad
till ungefär en timme.
Det blir en bra vår för färjetrafiken mellan Sverige och Finland. Förra årets förlorare
Tallink Silja kommer starkt efter inkörningsproblem med sitt bokningssystem och Viking Line
samt Birka Cruises går fortsatt bra. Förra året hade de fem passagerarrederier som trafikerar
Sverige och Finland sammanlagt drygt 9,1 miljoner passagerare, 234 000 passagerare färre än
året innan.
I N T E R N A T I O N E L L T
Tallinks nya kryssningsfartyg Baltic Princess har sjösatts vid Aker Yards varv i
Helsingfors. Kryssningsfartyget kommer att sättas i trafik mellan Helsingfors och Tallinn under
sommaren 2008.
Stora flygbolagsfusioner är på gång i USA. En sammanslagning av Delta Air Line och
Northwest Airlines kan offentliggöras redan nästa vecka och United Airlines och Continental Air
har inlett fusionshandlingar. Fusionen kan skapa världens största passagerarflygbolag.
En ny internationell flygplats har invigts i Norge. Flygplatsen heter Moss Lufthavn Rygge
och ligger i Östfold, nära den svenska gränsen. Flygbolaget Norwegian kommer att erbjuda 16
lågprislinjer därifrån med start i mars.
Nästa månad träder första steget i Open Sky-avtalet mellan USA och EU i kraft och de
stora flygbolagen förbereder sig genom uppköp och sammanslagningar.
Sammanslagningen mellan de amerikanska flygbolagen Northwest och Delta Airlines kan vara
början på flera fusioner i flygbranschen.
En ny snabbtågslinje har öppnat mellan Madrid och Barcelona. Tågresan som tidigare
tagit sex timmar tar nu två timmar och 38 minuter. Tåget har utvecklats av tyska Siemens
Mobility och har en toppfart på 404 kilometer i timmen.
Quatar på arabiska halvöns kust får en ny jätteflygplats. Tanken är att kunna hantera
världens största flygplan och möjligheten att ta emot 24 miljoner passagerare per år. New
Doha International Airport byggs nu för fullt och kommer att vara den första flygplatsen
någonsin som på samma gång kan ta emot sex stycken Airbus A380.
Världens största passagerarplan A380 är påväg till Europa. Från den 18 mars trafikerar
Singapore Airlines Singapore-London Heathrow dagligen. London blir den andra destinationen
för planet som har flugit mellan Sydney och Singapore sedan oktober.
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Klimat och miljö
S V E R I G E
Fritidsresors program för klimatkompensation har lockat 51,5 procent av de svenska
kunderna. Programmet innebär att resenärer kan lägga fem kronor i miljöbidrag och
Fritidsresor lägger sedan lika mycket till. Pengarna går till ett klimatprojekt.
År 2015 ska Icehotel vara koldioxidnegativt och första steget är energi-effektivisering. En
egen solvärmeanläggning och ett vindkraftverk ska ge ett överskott av grön el. Icehotel anser
att man måste ta sitt ansvar för framtiden för att vara trovärdig i lyxkonsumtionsbranschen.
Restel Hotels är med och förhindrar klimatförändringen och har övergått till att helt
använda Fortums miljövänliga vattenel. Produktionen av denna förnyelsebara energi ger inte
upphov till några koldioxidutsläpp i atmosfären. Fortums vattenel är el som har producerats
med hjälp av vattenkraft i de nordiska länderna.
I N T E R N A T I O N E L L T
EU vill minska utsläpp och buller från flyget. Forskare ska, tillsammans med stora och
små företag som levererar komponenter till flygplan, ta fram mer miljövänliga och effektiva
flygplan. Målet är att koldioxidutsläppen samt bullernivån halveras och att
kvävedioxidutsläppen minskar med 80 procent.
Som första internationella flygbolag i norra Europa satsar Sterling Airlines på att erbjuda
organisk mat på alla schemalagda flygningar. I nära samarbete med näringsexperter och
cateringbolag har man tagit fram hundra procent organiska och hälsosamma produker.
Airbus har genomfört en testflygning med ett A320-plan och bränsleceller för att försöka
minska utsläppen och kostnaderna. Bränslecellerna användes till planets elsystem och
reservhydraulik och utsläppen blev endast 10 liter vatten.

Turismkalendern 20088
M a r s
11-12
11-13
12
13
13-15
13-16
31-17
14
14
14
14-16
16-19
19-22
21-21
26-28
27-30
28
28-30
31

BTTF – Birmingham. www.britishtraveltradefair.com
SCR/Årsmöte – Stenungsund. www.scr.se
Kapitalmarknadsdagen – Göteborg/TUR. www.rtsverige.se
Kunskapdagarna – Linköping. www.kunskapsdagarna.nu
Globe – Rome. www.gtp.gr
TUR - Göteborg. www.tur.se
MAP – Paris. www.lemondeaparis.com
TUR-tåget – Stockholm/Göteborg. www.fin-s.a.se
TBN & Avista Frukost på TUR – Göteborg. www.tbnetwork.se
SKÅL International Göteborg/TUR-cocktail – Göteborg. www.skal-sweden.org
Vildmarksmässan – Stockholm. www.vildmarksmassan.se
ITM – Moskva. www.itmexpo.ru
MITT – Moskva. www.mitt.ru
Int. Conference Responsible Tourism – Kerala. www.responsibletourism2008.org
UITT – Kiev. www.uitt-kiev.com
WTF – Shanghai. www.worldtravelfair.com.cn
Flight Club - Norrköping.
Destination Nature! – Paris. www.destinationnature-gt.com
Meet & Talk – Clarion Stockholm. www.clarionstockholm.se
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A p r i l
4
5-7
8
8-10
10-12
11-12
12-16
14
14-16
16
16-18
17-18
17-20
18-20
18-20
22
22-24
22-25
24-28
27-30
28
28-29
28-2.5

Arlandaseminariet/Stockholms Handelskammare - Arlanda. www.chamber.se
PATA General Meeting – Colombo. www.pata.org
SKÅL International Stockholm/lunch –Sällskapet. www.skal-sweden.org
GIBTM – Abu Dhabi. www.gibtm.travel
TOURSIB – Novosibirsk. www.sibfair.ru
Internationella Turist & Event Mässan – Kalmar. www.turkalmar.se
ASTA – Lyon. www.asta.org
Meet & Talk – Clarion Stockholm. www.clarionstockholm.se
China Outbound Travel & Tourism Market – Peking. www.cottm.com
SKÅL Göteborg/lunch – Göteborg. www.skal-sweden.org
Shippax Conference – M/S Color Magic. www.shippax.se
Marknadsföringens dag – Stockholm. www.svemarknad.se
SITC – Barcelona. www.saloturisme.com
SATTE/ITTFA – New Delhi. www.satte.org
European meetings & events conference – London. www.mpisweden.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/
Germany Travel Mart – München/Augsburg. www.germany-travel-mart.de
Internationella SKÅL-dagen www.skal.org
Turism & Resemässa om Skåne – Kristianstad. www.kristianstadsmassan.nu
ITF – Belgrad. www.ift-belgrade.com

M a j
6-9
12-14
16-18
13-15
15-18
19–21
23-26
28-29
30
30–1.6

ATM – Dubai. www.arabiantravelmarket.co.uk
Workshop Italia – Silja Serenade.
Indaba Travel Show – Durban. www.indaba-southafrica.co.za
Expotur – San Jose. www.expotur.com
Finlandsdagarna – Stockholms Central. www.visitfinland.se
Swedish Workshop – Stockholm. www.visitsweden.com
SKÅL Asian Area Congress – Koh Samui. www.skal.org
RoRo Konferens – Göteborg. www.roroex.com
SKÅL International 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
16-19
19-21

Pow Wow – Las Vegas. www.lasvegasintertribalpowwow.net
Mötesindustrins säkerhetskonferens. www.smiforum.com
Thailand Travel Market. – Bangkok.
City Break – Belgrad. www.citybreakexpo.com/
SKÅL Int. Göteborg/SKÅL:ska flaggans dag – Hotell Örgryte. www.skal-sweden.org
ITE MICE – Hong Kong. www.itehkmice.com
Cultour – Köln. www.cultour.com
Asia Luxury Travel Market – Shanghai. www.asiatraveltips.com
ICCA Research, Sales & Marketing Programme – Cypern. www.iccaworld.com

J u l i
25-27

World Cuisine Show – Singapore. www.worldcuisineshow.com
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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 o b e r
1-3
7-9
14-19
15-17
21
22-24
23
24-26
30–2.11

CIC/ITTFA – S:t Peterburg. www.ittfa.org
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. sme-itb-asia.com
Tendensdagen – www.svemarknad.se
TTG Incontri/IITFA – Rimini. www.ttgincontri.it
Philoxenia/ITTFA – Thessaloniki. www.philoxenia.travel

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

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
Kompetensmässan – Göteborg. www.kompetensmassan.se

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