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Oktobertrender 2008
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Resias affärsresebarometer har summerat försäljningen av affärsresor för årets två
första kvartal. I Norden är Stockholm på topp med 46 procent, Göteborg tvåa och
Köpenhamn trea. New York, Bryssel och Amsterdam finns nu på topp-tio-listan medan Luleå
och Malmö fallit bort.
First Hotels planerar ett storhotell med kongress- och wellnessprofil vid Arlanda.
Fasaderna ska prydas med jätteporträtt på kungabarnen. Bilderna kommer att finnas
permanent och träda fram genom fasadens struktur. Hotellet ska vara 80 meter högt, ha 600
rum och stå färdigt år 2011.
TUR-mässan har knutit flera talare till sitt framtidsseminarium fuTURe på Clarion Sign
den 19 november. På scen kommer Frank Fiskers, Katalin Paldeak, Jörgen Karlsson, Marie
Johansson, Madeleine Westin Bergh och Magnus Emilson diskutera framtidstrender. Moderator
är Lennart Ekdal med support av Göran Persson och Tomas Fürth.
Reseguiden Time Out arbetar på en guidebok i samarbete med Scandic med namnet
”1 000 things to do when staying at Scandic”. Boken kommer att släppas i mars nästa år på
svenska, finska, norska, danska och engelska.
Svenska Möten med 120 mötes- och konferensanläggningar hade trots finanskrisen
en bra utveckling i september. Under månaden ökade antalet möten med 51 procent jämfört
med samma period i fjol. Motsvarande ökning för tredje kvartalet ligger på 37 procent.
Designföretaget Stylt från Göteborg har chans att få ett ”European design”-pris för
bästa hotelldesign i konferens- och mötesanläggningskategorin. Stylt är nominerat för sitt
arbete med JC Stevens villa i Stenungsbaden som blivit en lyxig mötesplats med inspiration
från seglingsvärlden. The European design award delas ut i London i november.
Yasuragi Hasseludden i Nacka utanför Stockholm har utsetts till Sveriges bästa spa
av tidskriften Leva. 29 olika anläggningar har bedömts och man har tittat på faktorer som mat,
träning, behandling och vila.
Copperhill Mountain Lodge som öppnar i Åre i december går med i Design Hotels.
Hotellet kan förutom design och arkitektur erbjuda egen lift och helikopterplatta samt spa i
samisk anda.
Hotel J Nacka Strand har utnämnts till ett av Europas tio hetaste hotell av prestigeguiden GAYOT.com. Hotel J är medlem i Design Hotels och har även valts ut till ett av världens
tio mest romantiska hotell av brittiska The Guardian och blivit rekommenderade av populära
Mr. and Mrs. Smith’s Guide.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Restel, Finlands ledande företag inom hotell- och restaurangbranschen, fortsätter att
expandera och förnya. Nu får Cumuluskedjan förstärkning med ett nytt stadshotell i Hagnäs
i Helsingfors medan Stadshotellet i Imatra byggs till med 55 rum och ett wellnesspa. Hotellet
tillhör Rantasipi-kedjan och utvidgningen är ett led i Restels strategi att öka Stadshotellets
dragningskraft.
Ålands nya kultur- och kongresscentrum Alandica Kultur och Kongress byggs just nu
i sjöfartsstaden Mariehamn. Anläggningen blir mångfunktionell, modern och en efterlängtad
mötesplats mitt i Norden. Bygget ska stå klart i höst och invigningen sker i mars nästa år.
Axel Hotel Guldsmeden i Köpenhamn och Hotel GLO i Helsingfors är med på
amerikanska resetidningen Condé Nast Travellers Hot List 2008. Listan rankar 65 hotell
utifrån nyskapande stil, innovation och lyx. Etta på listan är 6 Columbus i New York följt av
Adriana i Kroatien.
Köpenhamns mäss- och kongressanläggning Bella Center bygger Nordeuropas
största hotell med totalt 814 rum i två torn. Bella Center har de senaste åren investerat
många hundra miljoner i större och bättre lokaler.
Drygt var femte hotellgäst tar med sig saker i väskan från hotellet innan de checkar
ut. I USA innebär småstölderna en förlust i branschen med cirka 100 miljoner dollar per år.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
September var ännu en bra passagerarmånad för Stockholm Skavsta Airport där
ökningen av antalet passagerare uppgick till 33,8 procent jämfört med samma månad året
innan. Detta innebär att 213 451 personer reste via flygplatsen. Under årets första nio
månader är ökningen 32,9 procent med totalt 1 894 947 passagerare.
Socialdemokraterna lägger 110 miljoner extra till besöksnäringen i sin skuggbudget.
Partiet vill locka fler besökare till Sverige i syfte att skapa fler jobb inom hotell- och
restaurangbranschen, transportsektorn och handeln. Pengarna skulle läggas på internationell
marknadsföring, evenemang och ett forsknings- och utvecklingsprogram.
STS Alpresor sätter nya rekord i både försäljning och vinster. Än märks ingen avmattning
trots dystra nyheter och finanskris och konjunkturnedgång. Fjolårets förväv av konkurrenten
Sportresor bidrar till att omsättningen i år förväntas öka med 26 procent till rekordnoteringen
415 miljoner kronor.
Svenska Mässan i Göteborg har valt att anlita bemanningsföretaget Adecco vid
inhyrning av event- och konferenspersonal. Avtalet kommer även att ge företaget
möjlighet att leverera tjänster till restaurangdelen och Hotel Gothia Towers.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Enligt The City Brand Barometer placerar sig Stockholm som sjua i rankingen över starka
varumärken, men är inte med på topp-tio-listan över upplevda tillgångar. Berlin, Liverpool
och Glasgow överdriver sin egen storhet och deras varumärken är betydligt starkare
än stadens uppfattade tillgångar.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Nu kan man boka bord på restaurang med sms om man har Internet i mobilen. Skicka
ordet fonefood till 71160 och följ instruktionerna. Tjänsten finns i Sverige och elva andra
europeiska länder.
19 personer är i final i det första kyparloppet till havs på Birka Paradise där kypare
från 16 restauranger har deltagit under fem söndagar. Fartygets 965 meter långa löparbana på
fartygets översta däck agerar tävlingsarena.
Varken stundande lågkonjunktur, finanskris eller sparprogram verkar inverka på
företagens julbordsbokningar. Redan nu har bokningarna ökat jämfört med förra året.
För en restaurang kan decemberförsäljningen ligga upp till 20 procent över
genomsnittsomsättningen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Tävlingen Culinary Olympics avgörs i den tyska staden Erfurt 19-22 oktober där 32
landslag deltar. Svenska kocklandslaget har 13 deltagare. Tävlingen har två grenar, det kalla
och det varma bordet.
Enligt Frankrikes största branschorganisation UMIH har konkurser bland franska
restauranger och kaféer ökat med 38 procent sedan förra året. Nu kräver branschen att
regeringen agerar.
Kalifornien blir den första amerikanska delstaten att införa en lag på att kedjerestauranger ska ange kalorimängden på sina menyer. Restaurangbolagen har nu drygt
två år på sig att göra slag i saken.
Finska pizzeriakedjan Kotipizza expanderar i Baltikum och öppnar i november den första
restaurangen i Tallinn. Målet är att öppna ett 30-tal restauranger i hela Baltikum. Kotipizza har
redan spritt sitt koncept utomlands till S:t Petersburg i Ryssland och Suzhou nära Shanghai i
Kina.
Tyskland, Storbritannien och Frankrike toppar Europaligan när det gäller intag av
måltider på restauranger, personalmatsalar, skolmatsalar och andra måltidsställen. CHD
Expert har summerat antal måltider serverade utanför hemmet 2007 men även tittat på
marknadernas strukturer.
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Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Klassiska resmål som Kreta, Mallorca och Rhodos är fortfarande trendiga nästa år.
Charterbolagen tror även på en Turkietfeber, både Ving och Apollo storsatsar med nya turkiska
orter och Apollo lanserar även en kryssning i Turkiets övärld.
Egypten blir vinterns resmål enligt Tickets reseundersökning. Destinationen har ökat med
25 procent jämfört med i fjol medan Thailand tappar något i popularitet. Egyptens uppsving
har att göra med kort restid, stort utbud av all-inclusive anläggningar och exotiska
upplevelser.
Försäljningen för julresor ligger kvar på fjolårets rekordnivå trots lågkonjunktur.
Förklaringen tros vara att få semesterdagar måste tas ut för att resa bort en eller ett par
veckor i jul.
Tickets undersökning visar ett ökat intresse för resmål i filmens värld. Tjejgäng i
trettioårsåldern spås välja New York för gemensamma shoppingresor, inspirerat av Sex and
the City. Andra filmer som ökat intressen för resmål är Sagan om Ringen, Mamma Mia och
Råttatoille.
Ving storsatsar på Mallorca nästa sommar med fem nya resmål och fler förstklassiga
hotell. Mallorca toppar listan över svenskarnas favoritresmål på sommaren. Under 2007
besökte 160 000 svenskar ön och siffran för 2008 förväntas bli ännu högre.
American Express nya rapport över affärsresandet i Europa, Mellanöstern och Afrika visar att
priset på de billigaste flygekonomiplatserna ökade på långrutter från Europa.
Prissättningen i andra klasser har varit stabil trots turbulens på marknaden. Efter år av
konstant tillväxt stabiliseras även hotellmarknaden i Europa och priserna sjunker nu något.
Fritidsresor testar ett nytt inredningskoncept i sin butik i Nacka. Med hjälp av
skinnfåtöljer, soffor och diverse souvenirer skapas en avslappnad reseatmosfär där man kan
diskutera sin resa med en säljare.
Ticket inleder ett samarbete med norska Hurtigruten för att erbjuda ett bredare och
starkare utbud på kryssningssidan. Intresset att kryssa längs den norska Atlantkusten ökar
stadigt.
Researrangörerna väntar sig en kraftig inbromsning nästa sommar och tio procent av
resorna tas bort, eftersom de anser att det är bättre att minska utbudet än att tvingas rea ut
resorna om sex till tolv månader. Försäljningen av vinterresor är dock på topp.
I N T E R N A T I O N E L L T
SAS och Apollo har tecknat ett avtal om flygstolar. Det gäller främst Apollos danska
verksamhet som inte har någon egen flygkapacitet där 100 000 kunder nu kan flyga med SAS
2009. Avtalet värderas till 200 miljoner danska kronor.

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

5

Turism
S V E R I G E
Antalet långväga utländska turister har minskat i Sverige, ändå ökar totala antalet gästnätter eftersom nya turistgrupper hittat hit. Många är unga europér som vill ha party och
naturupplevelser. Denna ökning syns i hela landet men främst i Stockholm.
Svenskarna har mest semester i Europa. En genomsnittlig svensk har 33 dagar i
semester trots att det lagstadgade antalet dagar är 25. Genomsnittet inom EU är 25,2
dagar och kortast semester har Cypern och Estland med 20 dagar.
Tjeckien öppnar en turistbyrå i Stockholm. Turistorganisationen, Czech Tourism, finns i 25
länder förutom Skandinavien. Turistbyrån ska inrikta sig på marknadsföring för specifika
områden som spa, konferenser, äventyr, historia och golf.
I Stöten blir man i vinter först i landet med en Big Air Bag, en stor luftmadrass som ska
höja säkerheten för skid- och snowboardhoppare och även locka tveksamma att prova på.
I N T E R N A T I O N E L L T
Arrangörer i New York har börjat erbjuda sightseeingturer i hip-hopens fotspår.
Man får se klassiska skivaffärer, klubbar, graffitiväggar och möta rappionjärer. En fyratimmarstur i Harlem och Bronx kostar cirka 380 kronor hos företaget Hush Tours.
Den som är intresserad kan köpa en egen tunnelbanestation i Dubai. Nästa år ska
stadens nya tunnelbana invigas och den dyra satsningen ska delvis finansieras genom
försäljning av stationernas namn till högstbjudande.
Den 27:e september inföll världsturismdagen som infördes år 1979 av FN:s turistorgan
UNWTO. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om turismens betydelse för det
internationella samfundet samt att visa hur turismen påverkar sociala, kulturella, ekonomiska
och politiska värderingar världen över.
Den indiska fertilitetsturismen ökar. Det är främst brittiska och amerikanska kvinnor som
reser till landet för att få embryon. Anledningen är lägre kostnader och enklare regler.
Turistmyndigheterna i Island konstaterar att turister aldrig fått mer valuta för sina
pengar på Island än nu och försöker locka turister genom detta. Den isländska kronan
har förlorat cirka 70 procent av sitt värde under 2008.
Ett norskt exploateringsföretag bygger 400 lägenheter nära Draculas gamla borg i
rumänska Transsylvanien. Lägenheterna byggs på en kvarts bilavstånd från borgen, så vill
man bli granne med greven är detta ett ypperligt tillfälle,
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Transporter+
S V E R I G E
Persontrafiken på Inlandsbanan från Kristinehamn till Gällivare i Lappland ökar kraftigt
för andra året i rad. Prognosen pekar på att 20 000 resenärer kommer att åka med banan i år
vilket är en ökning med nära 30 procent.
SAS Sverige sätter in vinterflyg måndagar och fredagar på rutten Arlanda-Kittilä i
Finland, där skidorterna Levi och Ylläs ligger. Kittilä har de senaste åren haft en enorm tillväxt
och attraherar skidturister från hela Europa, främst till Levi, Finlands största skidcentrum.
Allt fler svenskar har klagomål på flyget. Under årets första sex månader har 293 fall som
gäller flyg anmälts till Konsumentverket. Motsvarande siffra samma period förra året var 108.
En statlig utredning ska tillsättas om eventuellt byggande av höghastighetsbanor för
järnväg. Några frågeställningar som kommer tas upp är vilka banor som bör byggas, vad de
kostar och vem som ska betala. Utredningen ska vara klar i september nästa år.
SJ har fått mycket kritik i sommar för förseningar men försäljningen går fortfarande bra, även
när det gäller Interrailkortet. Nästan dubbelt så många svenskar tågluffade i sommar
jämfört med förra året. Anledningen till ökningen enligt SJ är en ökad miljömedvetenhet
bland resenärer.
Malmö Aviation lanserar som första inrikes flygbolag en ny och innovativ tjänst som ska
förenkla resandet, nämligen hantering av resor via mobiltelefonen. Tjänsten innebär att
resenärerna nu kan boka, boka om, avboka och checka in sina flygresor direkt i mobilen.
Riksdagsmannen Rolf Gunnarsson anser att Sveriges största flygplats Arlanda bör
uppkallas och byta namn till Alfred Nobel. Detta eftersom få i utlandet vet var Arlanda
ligger och andra större flygplatser ofta förknippas med kända personer.
Nedläggningshotade färjetrafiken mellan Öland och Gotland blir kvar även nästa
sommar. Under sommaren 2008 var antalet resenärer lägre än förväntat samtidigt som
oljepriset steg till rekordnivåer.
SJ:s monopol kan avskaffas år 2010 enligt ett förslag från en statlig utredning. Förslaget
innebär att alla järnvägsoperatörer som möter vissa krav får nyttja den svenska järnvägen.
Exempelvis danska DSB First och brittiska Arriva nämns som möjliga operatörer.
I N T E R N A T I O N E L L T
Lågprisbolaget Ryanair kritiserar resebyråer och arrangörer som erbjuder sina kunder
möjligheten att beställa biljetter hos flygbolaget online. Ryanair menar att Internetbokningarna
strider mot deras egna krav och villkor.
Flygbolaget United Airlines tar nu 50 dollar per sträcka i ekonomiklass för att ta med
en extra incheckad väska. Första väskan kostar 15 dollar per sträcka och i första och
business class inkluderas fortfarande två väskor i priset.
Lufthansa satsar på lyx och öppnar egen flygterminal i Frankfurt för rika
passagerare. Biljetterna kan kosta över 90 000 kronor men man slipper köer, får åka Porsche
Cayenne eller Mercedes S-klass till flygplanet och har tillgång till sovrum samt badanläggning
på terminalen.
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Inte ens tio flygbolag brukar gå i konkurs under ett normalår. Hittills i år är flygbolagsvärlden uppe i 30 bolag, och lika många till riskerar att ställa in planen för gott innan
året slut. USA är värst med fyra storbolag som närmar sig ruinens brant. Flygbranschen talar
nu öppet om ett blodbad – medan de starka som Lufthansa tar för sig. Allt enligt Richard
Björnelid på Veckans Affärer och idag föll Sterling…
Flygplanstillverkaren Airbus uppskattar att Kina behöver 3000 nya flygplan under de
kommande 20 åren. Airbus har nyligen invigt sin första fabrik utanför Europa i Kina. År 2011
kommer fabriken att producera fyra flygplan varje månad.
Höjda bränslepriser och ökad konkurrens tvingar flygbolagen att höja sina biljettpriser. Inom Europa blir lågprisflygstolarna allt färre och på långflygen till Thailand höjs alla
biljettpriser.
Ryanair vill öppna lågprislinjer från tre brittiska flygplatser till New York. Flygbolaget
tror att Europas utveckling inom flygindustrin kan öka chanserna att få köpa Aer Lingus. Om
Ryanair lyckas kan några av de 15 långdistansplan som Aer Lingus beställt användas till
transatlantiska lågprisrutter.
AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 562 392 passagerare i september. Det
är en ökning med 12 procent jämfört med samma period i fjol. Den största ökningen noterades
på linjen Sverige – Lettland där ökningen var 32 procent jämfört med september 2007.
Det åländska rederiet Eckerölinjen visar upp mycket bra siffror för sommartrafiken
mellan Grisslehamn och Eckerö. Speciellt populära är rederiets paketresor där man idag är
störst och marknadsledande, bland annat finns golfpaket, romantikpaket och fiskepaket.
Nästa år spås flygpriserna stiga upp till 13 procent enligt konsultbolaget Advito. Själva
biljettpriset förväntas stiga sex till åtta procent medan avgifter kommer att öka den faktiska
kostnaden ännu mer. Flygbolagen tros komma att försöka minska sina kostnader ytterligare
och hitta nya sätt att få intäkter, vilket även leder till ökade kostnader för passagerarna.
Två av Indiens största flygbolag, konkurrenterna Jet Airways och Kingfisher Airlines
går samman för att klara den ekonomiska krisen i branschen. Samarbetet handlar om det
mesta som biljettförsäljning, gemensamma flygningar, inköp av flygbränsle, personal och
markservice. Tillsammans har flygbolagen en flotta på 189 flygplan.
Ledningen för Kastrups flygplats har beslutat att satsa 200 miljoner danska kronor på
en ny terminal som ska vara klar sommaren 2010. Enkelt och effektivt är ledorden för nya
terminalen och satsningen riktar sig i första hand till lågprisflygbolagen.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Apollo satsar på miljön och har nu 16 miljömärkta hotell i sitt utbud. Under hösten ska
lättare matbrickor och avskaffade dagstidningar minska vikten på bolagets flygningar vilket
sparar bränsle.
Klimatsäkring av konferensen blir allt viktigare. Affärsresebyrån HRG har lanserat
konceptet Green meetings som innebär miljöanpassade resealternativ och koldioxidredovisning av mötet.
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Sponsrings- och Eventföreningen erbjuder nu en endagsutbildning för miljöcertifierade event. Kursen handlar om event och vad man kan göra för klimatet och miljön
samtidigt som man lyfter affären och stärker kunden.
Fritidsresors klimatbidragsprogram 5+5 har efter tio månader genererat över tre
miljoner kronor. Kunderna har möjlighet att skänka fem kronor till två miljöprojekt drivna av
organisationen Atmosfair. Fritidsresor matchar sedan kundernas femkronor med lika många
kronor.
I N T E R N A T I O N E L L T
Världens miljövänligaste städer har utsetts av miljösajten Grist.org. Etta kom Reykjavik
eftersom hela staden drivs med jordvärme, tvåa blev Portland med sina många cykelbanor och
grönområden. På tredje plats kom Curitiba i Brasilien där parkerna trimmas av får, följt av
Malmö, Vancouver och Köpenhamn.
Europas bergskedjor, kuster, medelhavsområdet och Arktis är områden där den
globala uppvärmningen får störst konsekvenser. Detta visar en rapport från Europeiska
miljöbyrån, världshälsoorganisationen WHO och EU-kommissionen. Nya klimatåtgärder krävs
eftersom Medelhavsområdet blir allt torrare och Nordeuropa blötare.
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Turismkalendern 20088
O k t o b e r
30
Site Nordic Symposium – Helsingfors. www.site-finland.fi
30–2.11 Philoxenia/ITTFA – Thessaloniki. www.philoxenia.travel

N o v e m b e r
1
2-7
3
3-5
4-6
6
6
6
6-7
7
7
7
9-14
10-13
10
10
10
11-13
13
13
14
18
19
19
19-21
20
20
21
26
27-30

SKÅL Åbo / 35-årsjubiluem – Åbo. www.skal.org
EUHOFA Congress – Mexico City. www.euhofa.org
Restauranggalan – Grand Hôtel Stockholm. www.restauranggalan.se
Waterfront Expo – Liverpool. www.waterfrontexpo.com
MADI Travel Market – Prag. www.madi.cz
ANTOR Trade Workshop – Stockholm. www.antor.nu
Paketeringskurs FörTur – Stockholm. www.turism.se
SKÅL Helsingfors / Lunch – Helsingfors. www.skal.org
Turismforum Swedish Lappland – Kiruna. www.swedishlapland.com/turismforum/
SKÅL Malmö / Lunch – Malmö. www.skal-sweden.org
Turism tillgänglig för alla – i teori och praktik – Stockholm. www.access-sweden.se
Workshop Czech Tourist Authority – Stockholm. info-se@czechtourism.com
Disneyseminarium – Florida. www.sipsi.se
World Travel Market/ITTFA – London. www.wtmlondon.com
Turistorganisationsträff FörTur – Stockholm. www.turism.se
Meet & Talk – Clarion Hotel Stockholm. www.clarionstockholm.com
Expo Uppland – Uppsala. www.uppland.nu/graphics/7464.pdf
Kompetensmässan – Stockholm. www.kompetensmassan.se
Flyg med Framtid – Stockholms Universitet. www.svensktflyg.se
Mødemekka – Helsingör. www.kursuslex.dk/default.asp?side=mdmekkasv
Havsmiljödagen – Scandic Ariadne, Stockholm.
Pandox Hotellmarknadsdag – Stockholm. www.pandox.se
FuTURe – Stockholm. www.tur.se
Nordic Workshop Africa – Stockholm. www.tourismafrica.nl
9th International Forum on Tourism Statistics – Paris. alain.dupeyras@oecd.org
HSMAI Mötesbörsen – Göteborg. www.hsmai.org
Flygbolagsfest – Stockholm. catlinmail@gmail.com
SKÅL Stockholm / Jullunch – Stockholm. www.skal-sweden.org
Kompetensmässan – Göteborg. www.kompetensmassan.se
ITS- Athen. www.its-athens.gr

D e c e m b e r
2-4
4
5
8-11
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
Brussel Travel Fair – Bryssel. www.btexpo.com
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Turismkalendern 200998
J a n u a r i
8-11
Reiseliv – Oslo. www.messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv
9-11
Monte Carlo Travel Market – Monaco. www.monte-carlo-travel-market.com
13-18 Vakantiebeurs – Nederländerna. www.vakantiebeurs.nl
15-18 Matka – Helsingfors. www.finnexpo.fi
15-18 Ferien Messe – Wien. www.ferien-messe.at
16
SKÅL Helsingfors / Galakväll, La Nuit Touristique – Helsingfors. www.skal.org
17-25 CMT – Stuttgart. www.messe-stuttgart.de/cms
21-25 BTL – Lissabon. www.btl.fil.pt
22-25 TIP Tourism & Leisure – Ljubljana. www.en.gr-sejem.si
22-25 Holiday World Show – Dublin. www.holidayworldshow.com
22-25 Slovakia Tour – Bratislava. www.incheba.sk
23-25 Ferie – Köpenhamn.www.ferie08.dk
24
Reise Zeit – Hannover. www.hekmanngmbh.de
24-28 Bocuse d´Or – Lyon. www.bocusedor.com
25-27 ACTB – Wien. www.actb.eu
28-30 Enter09@Amsterdam - Amsterdam. www.ifitt.org
28-1/2 FITUR – Madrid. www.fitur.ifema.es

F e b r u a r i
4-5
Easyfairs Fastfood & Cafe – Stockholm. www.easyfairs.com
4-8
Reisen - Hamburg. www.hamurg-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
12-15 EMITT – Istanbul. www.emittistanbul.com
13-15 TourEst – Tallinn. www.tourest.eu
19-22 BIT – Milano. www.bit.fieramilanoexpocts.it
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

M a r s
11-15
19-22
19-22
23-22
20-22
25-27
27-30

ITB – Berlin. www.itb-berlin.com
TUR – Göteborg. www.tur.se
MITT – Moskva. www.mitt.ru/en
International Spa Show – London. www.spashow.co.uk/SpaShowExhibitors.htm
Adventure Travel Show – London. www.adventureshow.co.uk
IUTT – Kiev
TTR – Bukarest. www.targuldeturism.ro

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

Tourism Moldova – Chisinau. http://en.tourism.moldexpo.md
Cottm – Peking. www.cottm.com
SHR 100 år – Stockholm. www.shr.se
Vårmässan –Luleå. www.varmassan.lulea.se
SATTE – New Dehli. www.satte.org
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M a j
5-8
7-11
10-12
17-20
25-27
29-31

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

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