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Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Det går bra för Choice Hotels som under årets nio första månader har öppnat och övertagit
tio nya hotell med totalt 2 000 rum. Åtta av dessa är i Sverige och bland dem finns Stockholms
största hotell Clarion Hotel Sign.
TUR satsar på en ny mötesplats, Meetings@TUR, under nästa års mässa. Det blir bland
annat nyskapande miljöer, föreläsningar och en högklassisk lounge. Målsättningen är att
Meetings@TUR ska fånga upp alla starka trender och låta branschens utställare och besökare
träffas på ett sätt de aldrig gjort förr.
I år har intresset för utlandskonferenser varit stort. Höstens populäraste konferensresmål är Mallorca, Rhodos och Cypern. Storstäder har även ökat i popularitet där Budapest
och Lissabon tagit sig in på topplistan.
Nya resmässan Semestra i Sverige på Kistamässan blir inte av i januari utan skjuts
upp till år 2010. Kistamässan menar att lågkonjunkturen gör företag mer försiktiga men anser
ändå att en resmässa som inriktar sig på semester i Sverige ligger helt rätt i tiden.
Ett nytt femstjärnigt hotell, med 200 rum och investeringar på 260 miljoner kronor öppnar
på Norrmalmstorg i Stockholm år 2010. Lyxhotellet byggs i advokatfirman Mannheimer
Swartlings gamla lokaler.
Nordic Light Hotel i Stockholm röstades fram till ”Sveriges bästa boutiquehotell” på
World Travel Awards och har även blivit framröstat av Design Hotels som ett av de bäst
profilerade desinghotellen i världen.
Familjehotellen Victory, Lord Nelson och Lady Hamilton i Gamla Stan i Stockholm bildar
kedjan Collectors Hotels. Syftet är bland annat att expandera som konceptkedja utomlands,
antingen i egen regi eller i form av franchising.
Företaget Ballbreaker har öppnat ett nytt nöjes- och konferenscentrum på Gärdet i Stockholm.
På 4 300 kvadratmeter ryms bland annat konferenslokaler, restaurang, sportbar, bowling,
olika simulatorer och spa.
Nästa år beräknas Stockholms hotellmarknad minska med 10 procent när det gäller
intäkt per rum, så kallad revpar. Hotellen måste planera för att 2009 och 2010 blir svaga år
anser hotellfastighetsbolaget Pandox som gjort analysen.
Svenska Mässan har utsetts till ett av landets starkaste varumärken genom att tilldelas
Superbrand B2B på den stora Superbrandsgalan på Berns Salonger. Superbrand finns i 82
länder och är världens största oberoende auktoritet inom varumärkesbyggande.
Finansoro gör framtiden osäker för hotellprojektet Björntanden som planeras på Frösön
i Östersunds kommun. Visionen var ett femstjärnigt lyxhotell med restaurang och konferensanläggning till ett totalt pris på en miljard kronor med invigning 2010. Enligt uppgift har
projektet nu lagts ner.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Marriott, en av världens största hotellkedjor, varnar för att nyetableringar skjuts upp på
grund av finanskrisen. Minskningen väntas framförallt i USA.
Många japanska hotell vill inte ha utländska gäster enligt en undersökning som japanska
staten gjort bland 7 000 hotell och pensionat. Motståndet finns främst på små hotell med
mindre än 30 rum utanför storstäderna och bland de familjeägda pensionaten.
Scandics första steg i satsningen på Östeuropa blir Polen med två hotell i Wroclaw
och Gdansk. Hotellen tas över vid årsskiftet och har sammanlagt 307 rum.
Choice Hotels etablerar sig i Baltikum med ett hotell i Riga. Hotell Valdemars kommer från
årsskiftet att ingå i Clarion Collection familjen.
Den årliga Oscarsgalan inom turismbranschen, World Travel Awards, gick nyligen av stapeln
och då utnämndes de bästa hotellen i olika länder. Hederstiteln i omröstningen ”Finland’s
Leading Hotel 2008” gick till Crowne Plaza Helsinki.
Fastighetsmagnaten Donald Trump vill bygga ett lyxresort för golfare i skotska Aberdeen.
Utöver en golfbana av högsta klass planeras över 1 000 andelslägenhter, ett lyxhotell och 500
privata villor.
Hotellbeläggningen är på nedgång i Europa. Madrid, Prag, Rom och Tallinn tappade alla
cirka 15 procent av beläggningen. Berlin och Helsingfors klarade sig bäst med ett tapp på en
procent av beläggningen. Där har man lyckats hålla emot nedgången tack vare stigande priser.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Sverige finns för första gången med på topplistan över nationer som anses ha det
starkaste varumärket, enligt varumärkeskonsulten Futurebrand. I topp ligger Australien,
Kanada och USA medan Sverige tilldelats en tiondeplats.
www.visitsweden.com korades av tidningen Internetworld till Sveriges bästa sajt
2008 med motiveringen att besökarna själva skapar marknadsföring som ingen reklambyrå i
världen kan leverera. Visit Sweden får även beröm för att både sajten och communityn är
väldesignade.
Årets julklapp är en upplevelse enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI. Med tanke på lågkonjunkturen kommer billigare upplevelser som spabehandling eller hotellbrunch att sälja bäst.
Priset Årets entreprenör i svensk turism 2008 gick till Kolarbyn i Västmanland med
juryns motivering ”Kolarbyn har med sina besökare från mer än 50 olika nationer, bidragit till
att skapa internationell uppmärksamhet kring svensk natur och djurliv – turism, när det är
som bäst”.
Den femtonde årgången av Stora Turismpriset har tilldelats Kolmårdens djurpark
med motiveringen ”Stora Turismpriset 2008 går till en turistattraktion som under många år har
bidragit till spännande möten med stort och smått i vått och torrt”.
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På Rese- och turistgalan utsågs Ishotellet till den bästa upplevelsen i Sverige av
engelska, franska, tyska, holländska och italienska researrangörer. Grinda Wärdshus fick pris
för årets comeback, Skogens Konung/Kolarbyn blev årets uppstickare och Stockholm Pride tog
hem priset för bäst nyttjande av marknadsföring och distribution.
Skistar utökar sitt samarbete med Stadium och investerar 300 miljoner i en ny upplevelseanläggning i Sälen vid namn Experium. Anläggningen ska stå klar om ett år och erbjuda
komplement till skidåkningen som till exempel äventyrsbad, bastu och spa, lekland, bio,
bowling och restauranger.
I N T E R N A T I O N E L L T
Norska regeringen fortsätter att satsa på turism och ökar budgeten för marknadsföring
av Norge utomlands till motsvarande 286 miljoner svenska kronor, en ökning på över 40
miljoner kronor från i år. Norges kommunal- och regiondepartement budgeterar dessutom 58
miljoner kronor för att utveckla norsk turism.
Accor fortsätter att expandera kraftigt, främst i Kina, Indien och Europa. 2006 var målet
att ha 200 000 nya rum år 2011. Hotellkedjan öppnar 40 000 nya rum per år från och med
2010 med en investering på 320 miljoner euro per år främst inom segmentet ekonomihotell.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Finkrogen Pontus i Stockholm har en ny tidsgaranti som innebär att om du inte fått din
lunch på 15 minuter så får du den gratis. Syftet med försäljningsknepet är främst att locka fler
kunder.
En kartläggning gjord av Eniro visar att några av de mest efterfrågade branscherna
är restauranger, hotell, taxi och pizzerior. Populärast i Sverige är Restaurang
Kungsholmen o Pontonen, Hotel Gothia Towers, Taxi Stockholm och Ciao Ciao Pizzabutik.
I en ny undersökning av Stena Line uppger sju av tio tillfrågade att god mat och dryck är
den viktigaste ingrediensen för en lyckad weekend, näst viktigast är ett bra boende.
I undersökningen framgår även att främst 40-talisterna är beredda att betala för en ökad
komfort och att hela 62 procent planerar en weekendresa under hösten.
Nu har Max öppnat sin första restaurang i Malmö. På menyn finns för första gången
ekologisk falafel och falafelburgare. De nya menytillskotten är en del av Max satsning på
fler klimatsmarta alternativ.
I N T E R N A T I O N E L L T
Nordic Food Lab heter ett nytt matlaboratorium i Köpenhamn med syftet att studera
och kartlägga nordiska råvaror. Kunskaper som ska bidra till att utveckla det nordiska
köket. Initiativtagarna är grundarna av restaurang Noma, Claus Meyer och René Redzepi.
McDonalds ökar sin tillväxttakt i Östeuropa och investerar nästa år över sju miljarder
kronor i länder som Ukraina, Polen och Rumänien. I dessa länder finns det i nuläget endast
350 McDonaldsrestauranger men över 100 miljoner invånare.
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Portugals regering har gett landets hotell och restauranger ett kreditpaket på cirka
500 miljoner kronor. Nedgången i den portugisiska turismen har varit kraftig och under de
senaste nio månaderna har antalet konkurser i branschen ökat med 140 procent.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Tallink Silja har öppnat en ny butik i Stockholm belägen i Cityterminalen. Det är den
andra Tallink Silja-butiken i Stockholm utöver den på Sveavägen. Man märker en ökad
efterfrågan av resor i närområdet och kryssningsresor.
Resebyråernas försäljning har avstannat under årets tredje kvartal, framförallt
privatresandet. Charterförsäljningen har hittills i år minskat med nio procent med en
minskning på 18 procent under det tredje kvartalet.
Skidresearrangören STS Alpresor fortsätter att investera i österrikiska Bad Gastein.
En satsning på 70 miljoner kronor har gjorts inför nästa vintersäsong på bland annat lyxrenoveringen av det egna hotellet Wildbad.
Fritidsresor och Tema finns återigen på Tickets hyllor efter överenskommelse om ett
nytt tvåårigt avtal. Efter oenighet om provision har bolagen varit separerade i tio månader
men är nu åter partners.
Sommarens tågcharterutbud hos Fritidsresor, Tema och Ving bjuder på en mängd nya
destinationer. Bland annat märks badorter som italienska Caorle, slovenska Piran och
kroatiska Umag. Nyhet är även en sparesa till Venedig och Verona samt bad i Ungern.
Svenska företag drar ner på sina affärsresor som en följd av finanskrisen enligt en
undersökning av SvD Näringsliv, där cirka 30 större företag tillfrågades om vilka sparåtgärder
de genomfört senaste året. Förutom att spara in på nyanställningar säger de flesta att de
dragit in på tjänsteresor, konferenser och kick-offer.
BFD Travel & Event fortsätter satsningen på racingresor till svenske Formel 2 föraren
Sebastian Hohenthals lopp världen över. Under namnet Club Hohenthal erbjuds resa, logi,
racebiljetter och föreläsningar av förhoppningsvis Sveriges nästa Formel 1 stjärna.

Turism
S V E R I G E
Nya EU-projektet ”Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård” ska lyfta skärgården. Kommuner som ingår är Haninge, Värmdö, Nynäshamn, Norrtälje och Österåker.
Privatpersoner ska komma med idéer och starta projekt där privat, offentlig och ideell
verksamhet kan jobba ihop.
Nyligen bärgades delar av Dalarövraket som hittades av dykare 2003. Arkeologer hoppas
att vraket ska kunna visas för turister i sin naturliga miljö, under ytan. Dalarövraket ligger på
30 meters djup vid Edesön i Stockholms skärgård. Det cirka 20 meter långa skeppet är byggt
under senare halvan av 1600-talet.
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När kronan faller blir flera resmål dyrare för svenskarna, men även andra valutor
tappar i värde och vissa resmål blir istället billigare som bland annat Brasilien, Sydafrika
och Australien. USA, euroländer och flera asiatiska och sydamerikanska läder som har sina
valutor kopplade till dollarn eller euron blir dyrare.
Östergötland vill fördubbla antalet internationella besökare till 2010 och i ett långt
perspektiv spår man att länder som Tyskland, Holland, Ryssland och Kina tillsammans med de
nordiska grannländerna kommer att svara för den största av länets turisminkomster.
I N T E R N A T I O N E L L T
Nya trender som dominerar framtidens turism, enligt Kairos Future, är ett ökad fokus på
hållbarhet, att turismen expanderar, ökande digitalisering, att vår värld rör sig allt snabbare
och kraven kommer att öka på att utnyttja tiden på semestern, ökad transparens på en global
marknad samt en ökad efterfrågan på äkta upplevelser där man genom volontärresor och
bostadsbyte kan dyka in i andras verklighet.
Maldivernas drygt 1200 öar ligger i farozonen när landytorna stiger i världen.
Presidenten planerar därför att köpa nya landytor av bland annat Australien. Projektet ska
finansieras av landets turismnäring.
Sydney har för sjunde året i rad utsetts till världens bästa stadsresmål av magasinet
Condé Nast Travelers läsare. Staden följs av San Fransisco, Florens, Kapstaden, Charleston,
Bangkok, Rom, Buenos Aires, Vancouver och New York.
Senaste trenden inom spa-industrin är holistiska hotell. Spa-hotellet ska vara ett
utbildningscentrum med en helhetssyn på begreppet välbefinnande eller wellness. Viktigt för
helhetsupplevelsen är en naturskön omgivning, ekologiska produkter och socialt ansvar.
Finanskrisen och nya striktare regler för kinesers besök i Macao har lett till kris inom den
snabbväxande kasinoverksamheten. Två av Macaos nya jättekasinon och ett kasinoprojekt i Singapore hotas av konkurs och sammanlagt är investeringar för 16 miljarder dollar i
farozonen.
Fira in det nya året med Abba i Warszawa, där myndigheterna satsar på en helt ny
nyårsfest. Konstitutionstorget som har plats för 100 000 människor ska bli till ett stort party
och musiken blir Abba-covers med olika band.
Sedan september har fastighetspriserna på Dubais konstjorda ö Palm Jumeirah sjunkit
med 40 procent. Den vikande marknaden har fått investerarna bakom projektet av den ännu
större ön, Palm Deira, att dra ner på planerna.
Trysil, Norges största vinterdestination, vill mångdubbla besöksantalet genom att bli en
internationell turistdestination. På planerna finns nya hotell, flygplats och vägsystem.
Trysil har i nuläget varje år närmare 300 000 gäster.
I Bagdad gör turistbyrån allt för att glömma krig och se framåt. Man planerar ett 200
meter högt pariserhjul, en romantisk ö mitt i Tigris, en golfbana och ett lyxhotell. Pengar och
eldupphör fattas dock.
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Transporter+
S V E R I G E
Svenska flygbolaget Nordic Airways är nära konkurs och har tvingats ansöka om
företagsrekonstruktion. Olyckor, höga bränslepriser och andra ekonomiska problem har gjort
att bolaget inte kan betala sina skulder.
Norrköping flygplats ökade under oktober sitt passagerarantal med 35 procent
jämfört med motsvarande period i fjol, vilket betyder att flygplatsen redan har frekventerats
av fler resenärer än under hela 2007. Under oktober flög 12 000 resenärer till och från flygplatsen.
Effekterna på hur linjenätet kommer att se ut efter Sterlings konkurs blir synligt
först i vår. Flygbolaget hade 24 destinationer bara från Arlanda under sommarhalvåret, och
det var vid den tiden som linjenätet var som störst.
Norwegian har tagit över en del av Sterlings flyglinjer. Det gäller från Stockholm till
Köpenhamn, Nice, Malaga, Alicante och Gran Canaria och man satsar långsiktigt på dessa
destinationer. En miljard norska kronor räknar Norwegian med att investera i expansionen.
Ungdomar mellan 16 och 25 år erbjuds att resa för 25 kronor under januari i SJ:s nya
satsning. Seniorer från 65 år kan resa för 65 kronor. Försäljningen startade den sjunde
november.
Viking Line noterar en kraftig ökning av sina passagerarvolymer som ökat med
475 930 passagerare, 8,4 procent, på samtliga rutter under verksamhetsåret. Totalt hade
Viking Line 6 171 273.
Tallink sätter in ett ännu större kryssningsfartyg på rutten Stockholm-Tallinn i vår.
Cruise 5 tar 2 800 passagerare och ersätter M/S Romantika som istället ska trafikera
Stockholm-Riga.
I N T E R N A T I O N E L L T
Inom ett till tre år vill Ryanair ha flygningar från Skavsta till fem destinationer i USA,
New York, Florida, Boston, Los Angeles och San Fransisco. Detta ska ske via ett nytt bolag som
ännu inte existerar.
Italiens höghastighetsspår byggs ut för att klara tåg med hastigheter runt 300 km i
timmen. Redan i december rullar de första mellan Milano och Bologna med 40 minuters kortare
restid som följd.
Air France ska starta egna snabbtågsrutter där man idag flyger, eftersom
undersökningar visar att allt fler resenärer väljer tåget framför flyget om restiden är under tre
timmar. Den senaste generationen snabbtåg från Alstom ska användas och dessa har en
topphastighet på 350 kilometer i timmen.
Med hjälp av tekniker hos Airbus och forskare vid universitetet i Helsingfors har Finnair tittat
framåt på flygets utveckling till år 2093. Weekenden kan till exempel tillbringas ombord
på ett flygande ”cruiseship” med restauranger, hotellrum, underhållning och shopping.
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Klimat och miljö
S V E R I G E
Biluthyraren Hertz har invigt Sveriges första gröna uthyrningsstation vid Arlanda
Terminal 4. Hyrbilsstationen har endast miljöbilar och all hantering kring vagnpark och
uthyrning har miljöanpassats. Personalen informerar kunderna om bränsleval, utsläpp och det
mest ekonomiska körsättet.
Arlandas utsläppstak flyttas framåt från 2011 och ska istället börja gälla 2016. Miljööverdomstolen har beslutat att flygplatsens utsläpp då inte ska vara högre än de var 1990.
Från år 2010 ska minst en fjärdedel av den el som Luftfartsverket förbrukar komma
från miljövänlig vindkraft, något som är möjligt sedan företaget tecknat ett femårsavtal
med vindkraftbolaget Arise Windpower. LFV är Sveriges största elförbrukare och bara
elförbrukningen på Arlanda motsvarar den i en mindre svensk stad.
Hertz Biluthyrning inför frivillig klimatkompensation av sina hyrbilar. Kostnaden beror
på hur många gram koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Pengarna går till FN-godkända
projekt inom förnybar energiproduktion och energieffektivisering.
I N T E R N A T I O N E L L T
I en undersökning av Austrian Airlines tillfrågades svenska affärsresenärer vilka åtgärder
de anser att företaget de arbetar för borde fokusera på gällande affärsresor. Frågan
om miljömedvetenhet fick högst prioritet följt av att oftare använda lågprisflyg.

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

8
Turismkalendern 20088
N o v e m b e r
27-30 ITS - Athen. www.its-athens.gr

D e c e m b e r
2-4
4
5
8-11
11-12
10-11

EIBTM – Barcelona. www.eibtm.com
SKÅL Helsingfors / Lunch. www.skal.org
SKÅL Malmö / Lunch – Malmö. www.skal-sweden.org
ILTM – Cannes. www.iltm.net
Värdskapets Julglögg – Stockholm. www.vardskapet.se
Brussel Travel Fair – Bryssel. www.btexpo.com

Turismkalendern 2009
J a n u a r i
5-12
8-11
9-11
13-18
15-18
15-18
15-18
15-18
16
17-25
19
20-21

Asean Tourism Forum – Hanoi. www.atf2009vietnam.com
Reiseliv – Oslo. www.messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv
Monte Carlo Travel Market – Monaco. www.monte-carlo-travel-market.com
Vakantiebeurs – Nederländerna. www.vakantiebeurs.nl
Matka – Helsingfors. www.finnexpo.fi
Ferien Messe – Wien. www.ferien-messe.at
Go Travel Trade Fair – Brno/Tjeckien. www.bvv.cz/go-gb
Morrocan Travel Market – Marrakesch. www.mtm.ma
SKÅL Helsingfors / Galakväll, La Nuit Touristique – Helsingfors. www.skal.org
CMT – Stuttgart. www.messe-stuttgart.de/cms
SMI Education Forum – Dubai. www.safehotels.com
Grand Ski – Chambéry. www.grandski.org

21-25
22-25
22-25
22-25
23-25
24
24-28
25-27
28-30
28-1/2

BTL – Lissabon. www.btl.fil.pt
TIP Tourism & Leisure – Ljubljana. www.en.gr-sejem.si
Holiday World Show – Dublin. www.holidayworldshow.com
Slovakia Tour – Bratislava. www.incheba.sk
Ferie – Köpenhamn. www.ferie08.dk
Reise Zeit – Hannover. www.hekmanngmbh.de
Bocuse d´Or – Lyon. www.bocusedor.com
ACTB – Wien. www.actb.eu
Enter09@Amsterdam - Amsterdam. www.ifitt.org
FITUR – Madrid. www.fitur.ifema.es

F e b r u a r i
2-6
Buy Latvia – Riga. www.buylatvia.com/2009
4-5
Easyfairs Fastfood & Cafe – Stockholm. www.easyfairs.com
4-5
Konfex & Events – Göteborg. www.easyfairs.com
4-5
Bedouk Mice – Paris. www.bedouk.com
4-8
Reisen - Hamburg. www.hamburg-messe.de
5
Turistriksdag – Stockholm. www.svenskturism.se
5-8
Holiday World – Prag. www.gtp.gr/HolidayWorld-Prague
6-8
Baltour – Riga. www.bt1.lv
7-9
OTM – Mumbai. www.traveltradeint.com/otm_mumbai_fair.html
10-12 Business Travel Show – London. www.businesstravelshow.com
12-15 EMITT – Istanbul. www.emittistanbul.com
13-15 TourEst – Tallinn. www.tourest.eu
14-15 PATA Årsmöte & Workshop – Stockholm. www.pata.nu
19-22 BIT – Milano. www.bit.fieramilanoexpocts.it
20-22 Holiday Travel and Leisure – Salzburg. www.ferien-salzburg.at
24-26 Confex - London. www.international-confex.com
26-1/3 IFT – Belgrad. www.ift-belgrade.com
26-1/3 Travel/Utazás – Budapest. www.utazas.hungexpo.hu
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M a r s
6-9
11-15
18-21
19-22
20
20-22
20-22
25-27
25-26
27-19
27-30

EM i Ostronöppning –Göteborg. www.passionformat.se
ITB – Berlin. www.itb-berlin.com
MITT – Moskva. www.mitt.ru/en
TUR – Göteborg. www.tur.se
TUR-tåget –Stockholm/Göteborg. www.sjevent.se
Adventure Travel Show – London. www.adventureshow.co.uk
International Spa Show – London. www.spashow.co.uk/SpaShowExhibitors.htm
IUTT – Kiev
Easyfairs Horecamässa – Malmö. www.easyfairs.com
International Tourism & Property Show - Athen. www.t-p.gr
TTR – Bukarest. www.targuldeturism.ro

A p r i l
9-12
20-22
22-24
24
24-26
24-26

Tourism Moldova – Chisinau. http://en.tourism.moldexpo.md
COTTM – Peking. www.cottm.com
World Tourism Forum –Lucerne. www.wtflucerne.org
SHR 100 år – Stockholm. www.shr.se
Vårmässan –Luleå. www.varmassan.lulea.se
SATTE – New Dehli. www.satte.org

M a j
5-8
7-11
10-12
14-16
16-20
17-20
26-28
29-31

ATM – Dubai. www.arabiantravelmarket.com
Crotour – Zagreb. www.zv.hr/sajmovi/147
Germany Travel Mart – Rostock. www.germany-travel-mart.de
BITE – Bahrain. www.bitebahrain.com
PowWow – Miami. www.tia.org
Interfood / EkoNord / Wine & Spirits – Göteborg. www.interfood.se
IMEX – Frankfurt. www.imex-frankfurt.com
Skärgårdsmässan – Stockholm. www.skargardsmassan.se

J u n i
11-14 ITE – Hongkong. www.itehk.com
15-16 City Break – Göteborg. www.citybreakexpo.com
27-1/7 AIBTM – Baltimore. www.aibtm.com

S e p t e m b e r
8-10
10-13
22-25
24-27
27

CIBTM – Beijing. www.cibtm.travel
Husvagn & Husbil – Elmia. www.elmia.se/husvagn
Otdykh – Moskva. www.tourismexpo.ru
Caravan Show – Kistamässan. www.kistamassan.com
World Tourism Day. www.unwto.org/wtd

O k t o b e r
18-23 EUHOFA International World Congress – Salzburg. www.euhofa.org
21-23 ITB Asia – Singapore. www.itb-asia.com
25-27 ACTE – Prag. www.acte.org

N o v e m b e r
1-6

SKÅL International World Congress – Budapest. www.skal.org

Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@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

