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På www.traveltrends.se kan du läsa om de senaste trenderna inom resor och
turism samt hålla dig uppdaterad med branschens mest aktuella
evenemangskalender!

Novembertrender 2009
Möten och evenemang
S V E R I G E
Congrex/SKD Euroconf har för 11:e året korat årets bästa svenska konferensanläggningar för Stora Konferenspriset 2009. Bästa Service tilldelades Sånga-Säby Kurs
& Konferens i Svartsjö, Bästa Konferens gick till Hilton Malmö City, Bästa Kök fick Lejondals
Slott i Bro, Bästa Totalupplevelse tilldelades Friiberghs Herrgård i Örsundsbro och Årets
Uppstickare blev The Lodge i Genarp.
TUR-mässan i Göteborg 25-28 mars blir en dag längre. Man tjuvstartar onsdag den 24
mars med bland annat seminarier om turistnäringen. Det kommer också mötesköpare till
Göteborg och flera företag väljer att ha styrelsemöten och årsstämmor på plats.
TUR-mässan slutar med sitt digitala nyhetsbrev och satsar istället på att lägga allt
fokus på hemsidan www.tur.se. Man vill göra det enklare för kunderna som istället för att
söka information på flera olika ställen nu hittar allt om mässan på samma plats.

Hotell
S V E R I G E
Huddinge kommun och Espa Invest Oy har ingått ett avtal angående en centralt
belägen tomt vid Kungens Kurva. Tomten är nära IKEA och gränsar till Heron City.
”Huddinge Resort” kommer att erbjuda besökarna ett nytt koncept inom välbefinnande,
underhållning och fritid med ett högklassigt hotell med konferensfaciliteter. Satsningen innebär
en ny typ av produkt på den svenska resemarknaden.
Ett lyxigt bed & breakfast har öppnat i Ingelstorp på Österlen nära havet. Designern
Peter Johansson har skapat inredningen som är stilren med känsla för detaljer. Här kan man
laga sin egen mat med ett välutrustat kök samt hyra cykel eller vespa.
Hotell Sköna Rum i Uddevalla är ny medlem i hotellkedjan Your Hotel Worldwide.
Kedjan är stolt att få boutiquehotellet som medlemmar och att placera Uddevalla på kartan.
Man är därmed 56 hotell från Ystad till Riksgränsen.
Klartecken har getts till ännu ett jättehotell i Stockholm City trots att beläggningen
på stadens hotell har rasat kraftigt. SHR varnar nu för konsekvenserna av överetablering
och att det är tufft för hotellen redan som det är med låg lönsamhet och sjunkande
beläggningsgrad.
I fjol omsatte hotellkedjan Elite Hotels drygt 1,2 miljarder kronor och i år räknar
man med att gå med ökad vinst. Kedjan beräknar att göra en vinst på 138 miljoner kronor
före skatt i år, mot 123 miljoner kronor förra året.
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Unni Åström blir ny Sverigechef för hotellfastighetsägaren Norgani Hotels. Unni har
närmast varit vd för Victoria Park, innan dess kasinochef på Casino Cosmopol och linjedirektör
på Silja Line. Hon har också arbetat i över 20 år inom Scandic/Hilton, bland annat i
koncernledningen.
Vinnarna i World Travel Awards 2009 har presenterats i Vale de Janelas i Portugal.
Nordic Light Hotel vann kategorin Sveriges bästa designhotell, Grand Hôtel blev Sveriges bästa
hotell för affärsresenärer och Bästa hotell blev Victory Hotel. Storhogna Högfjällshotell & spa
utsågs till Bästa svenska spa-hotell.
Scandic bygger nytt hotell med 400 rum i korsningen Kungsgatan-Vasagatan i centrala
Stockholm. Scandic Stockholm beräknas slå upp portarna hösten 2011 och det kommer
att finnas möteslokaler, gym, restaurang och en stor hotellbar öppen även för allmänheten.
Stockholm är Nordens billigaste huvudstad enligt oktobers prisbarometer. Barometern
är baserad på en natt i dubbelrum och genomsnittspriset i varje stad är mätt från sajten
Hotels.com. En natt i Stockholm kostar 957 kronor jämfört med Helsingfors med 1032 kronor,
Köpenhamn med 1097 kronor och Oslo med 1202 kronor. Malmö och Göteborg är billigare än
Stockholm, och allra billigast är Prag och Bangkok.
I N T E R N A T I O N E L L T
Lyxkedjan W Hotels har öppnat ett nytt hotell i Barcelonas hamn. Byggnaden är ritad
av den spanske arkitekten Ricardo Bofill som bland annat har ritat Barcelonas flygplats men
även bostadshuset Bofills båge på Södermalm i Stockholm. Hotellet är i avantgardistisk stil,
har 409 rum och 67 sviter med utsikt över havet eller Barcelona stad.
Hotellen i Dublin har haft det största prisraset i Europa under hösten med en nedgång
på i snitt 20 procent enligt Hotel Price Index. Ett rum kostar just nu i genomsnitt 841 kronor.
Ett nytt hotell med racerbana har invigts i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten i
samband med tävlingen Etihad Airways Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix. Racerbanan löper
runt, under och genom hotellet. På en specialdesignad bro har hotellgästerna första parkett till
race-loppen.
Ett Hilton-hotell på semesterön Isla Margarita i Venezuela har blivit statligt.
Anledningen är att de lokala ägarna har haft problem med skattemyndigheterna och hotellet
ska nu bidra till att utveckla turismen ”i god socialistisk anda” enligt det dokument som
bekräftar övertagandet.
För sömnlösa finns hjälp att få på femstjärniga hotellet Hospes Maricel på Mallorca.
Lyxhotellet i italiensk stil ger ”lär dig sova-kurser” på fyra eller sju dagar med bland annat
läkarkonsultation och sömnanalys. På programmet står också massage, bad, kulturella
aktiviteter, siesta och nyttiga måltider.
Vandrarhemmet YHA Sydney Harbour i Sydney erbjuder budgetboende med
förstklassigt läge. Mellan lyxhotellen och skyskraporna i Shangri-La och Park Hyatt ligger
detta fräscha och moderna vandrarhem. En övernattning kostar från 240 kronor.
Europeiska hotellutvecklingskonferensens jury har utsett fyrtstjärniga Lindner Park-Hotel
Hagenbeck i Hamburg till Europas mest spektakulära hotell. Lindner Park är granne
med Hagenbecks djurpark och tropikakvarium. De två första våningarna ligger på den
afrikanska kontinenten med stäpp och savanner, på tredje och fjärde våningen finns en
asiatisk regnskog och på femte våningen tas gästerna med till Arktis och Antarktis.
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Hotellpriserna på de flesta platser i världen är lägre än förra året. Trenden med
sjunkande priser har försvagats något men en återhämtning går ännu inte att se, enligt
bokningssajten Hotel.info. Under årets tredje kvartal har priserna i Europa sjunkit mest i
Moskva och jämfört med i fjol är priserna i Moskva nu 28 procent lägre. I Stockholm har
priserna sjunkit med cirka 10 procent.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
SAS stänger försäljningskontoren i Luleå och Östersund vilket kommer att beröra
omkring 90 personer. Verksamheten ska koncentreras till Örnsköldsvik som ska ansvara för
service till företag, resebyråer och prioriterade kunder.
Vasamuseet har av Trip Global Award utsetts till den bästa upplevelsen i Sverige i år.
Andraplatsen gavs till Skansen, tredjeplats tilldelades Häckeberga Slott följt av Vildmark i
Värmland, Säfsen Resort, Åre/Skistar och Millenium Tour.
Ystads kommun tilldelades Stora Turismpriset på Svenska Rese- och Turistgalan för sin
medvetna satsning på filmturism. Det stora intresset för Henning Mankells böcker och filmer
har lett till att turismen i Ystad har ökat med 60 procent de senaste fem åren. Årets Comeback
blev Borgafjäll Hotell och Spa och Årets Uppstickare tilldelades City Airline.
Att kryssa är vår tids snabbast ökande resform, ändå är svenskar fortfarande oerfarna när det
gäller att semestra till havs. Myterna motiverar många att stanna på landbacken. Men det är
synd då kryssning är en så härlig upplevelse, tyckte reseskribenten Heidi Rovén och skrev
Sveriges första kryssningsbok ”Kryssa inte utan mig”.
I N T E R N A T I O N E L L T
Kina och Taiwan öppnar för första gången turistkontor i varandras länder. Ett
taiwanesiskt turistkontor öppnar i Peking i början av 2010 och samtidigt öppnas ett kinesiskt
kontor i Taipei.
Enligt en ny undersökning baserad på tillgångar och lycka är Finland världens mest
framgångsrika land. Listan är gjord av Leagtum Institute och baseras på alltifrån ekonomisk
tillväxt, demokrati, hälsa, lycka, utbildning och livskvalitet i 104 länder i världen. Sverige fick
en tredjeplats.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Riksdagsledamöter engagerar sig för att gårdar på landet ska få sälja sitt eget vin.
Under de senaste åren har antalet gårdsbutiker ökat stadigt och fler vill sälja eget vin, öl och
cider. En svensk utredning har tidigare kommit fram till att gårdsförsäljning av vin strider mot
EU:s regler.
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Amerikanska kaffekedjan Starbucks öppnar sin första servering i Sverige på Arlanda
flygplats i början av nästa år. Satsningen görs inom ramen för det redan etablerade
samarbetet med restaurang- och resekoncernen SSP, en strategisk allians som skapades för
ett år sedan.
Skeppsholmen och Blasieholmen blir Stockholms nya krog- och hotellkvarter. Här har
några av de populäraste och mest omtalade nya restaurangerna och hotellen öppnat på kort
tid. De senaste tillskotten är Hotel Skeppsholmen och restaurangen B.A.R. – Blasieholmens
Akvarium och Restaurang.
I N T E R N A T I O N E L L T
Världens dyraste hamburgare finns att köpa på femstjärniga Mandalay Bay i Las
Vegas för 33 400 kronor. Hamburgaren har fått namnet Fleur Burger 5000 och innehåller
två bröd med färs på japanskt Kobekött, svart tryffel och gåslever.
Det dyraste morgonmålet finns på Ritz Carlton i Moskva där Tsarens frukost innehållandes
rysk vodka, kaviar och gåslever kostar drygt 10 000 kronor. På Le Parker Meridien i New York
kan man köpa en frittata gjord av sex ägg, en hummer och sevrugakaviar för 6 750 kronor.
Den första utgåvan av Guide Michelin över Kyoto och Osaka i Japan har kommit ut.
Alla besökta restauranger fick minst en stjärna och sju restauranger fick tre stjärnor direkt,
majoriteten av restaurangerna i guiden serverar japansk mat. Tokyo är annars staden med
flest Michelinstjärnor i världen.
Londons kanske hetaste restaurang just nu är Vanilla Black i Östra London. Det är en
helt vegetarisk restaurang med strålande omdömen och som blivit omnämnd i Michelinguiden.
www.vanillablack.co.uk

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Fritidsresor startar charter från Dala Airport med premiär sommaren 2010. Efter en
lyckad vintersatsning på Thailand och Gran Canaria blir det sammanlagt fyra avresor till
Rhodos under sommaren.
Fritidsresor börjar sälja resor till hotell med äventyrsbad och vattenrutschbanor för
att locka familjer med barn som växt ifrån Bamseklubben. Den nya satsningen kallas för
Splash och startas med hotell på Gran Canaria och fortsätter sedan med Turkiet, Tunisien,
Korfu och Rhodos till sommaren.
Researrangören Volontärresor upplever just nu en högkonjunktur. I september ökade
bokningarna av volontärresor med 50 procent jämfört med samma period i fjol. 2010 räknar
man med att kunna förmedla 1000 volontärplatser i hela världen.
Ticket har gjort en undersökning där 3200 svenskar har fått svara på frågor om resande.
Undersökningen visar att statsminister Fredrik Reinfeldt är populärast av partiledarna i
resesammanhang, 33 procent av kvinnorna och 37 procent av männen väljer honom som
stolsgranne på flyget.
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Travelpartner förbättrar sin vinst för tredje kvartalet och Ticket ser tecken på återhämtning
men redovisar en förlust på 13,9 miljoner kronor och planerar en nyemission. Privatmarknaden ligger före affärsresandet i konjunkturen och om detta är en stabil vändning
tror man att det tar ytterligare sex månader innan affärsresandet går upp.
I N T E R N A T I O N E L L T
Resebyrån Urbane Nomads har troligtivs världens lyxigaste paketresa. Den kostar 15
miljoner kronor och försöker återskapa den kinesiska kejsaren Kublai Khans (1215-1294)
jaktexpeditioner.

Turism
S V E R I G E
Fler utländska turister än någonsin väntas i svenska skidbackar i vinter. Danska
ägargrupper investerar stort i Kittelfjäll och skidanläggningen Stöten i Sälen har 25 procent fler
bokningar i år jämfört med motsvarande period i fjol. Danskarna står för en stor del av
ökningen.
Gröna Lund har fått tillstånd av Stadsbyggnadsnämnden att bygga ut. Planerna är att
bygga ett nytt tivoliområde på den angränsande parkeringen, en yta på cirka 11 000
kvadratmeter.
Topplistan över hur Sveriges kommuner står sig som turistmagneter i förhållande till
sin storlek har presenterats av Svensk Handel och SHR. Bäst totalt sett för 2008 är
Strömstad som hittills alltid har toppat listan, förklaringen till det är kustläget och närheten till
Norge. Tvåa ligger Malung-Sälen som gått om Åre för första gången sedan 2005. Åre ligger nu
på delad tredjeplats tillsammans med Tanum.
De svenska fjällen har fått en kanonstart på årets säsong med snö, sol och
minusgrader. Detta smittar av sig på intresset för bostadsrätter och fjällstugor och för första
gången på två år blir det budgivning vid försäljningar.
Turismen är en lönsam affär för bönderna trots lågkonjunktur. Sju av tio som satsar på
verksamhet som att ta emot turister på gårdarna anser att lönsamheten är ganska eller
mycket god, enligt en Sifo-undersökning bland 3 997 bönder.
I N T E R N A T I O N E L L T
Lyxkonsumtionen ökade i USA under årets tredje kvartal med 29 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. Detta visar en undersökning bland 1000 personer med minst 1,5
miljoner kronor i årsinkomst. Personerna konsumerade mest på exotiska resor, lyxmiddagar
och exklusiv inredning.
New York och London inleder ett nära turismsamarbete och kommer under två år att
byta reklamplats för utomhusannonsering med varandra. De officiella turistorganen NYC &
Company och Visit London ska utbyta erfarenheter och assistera varandra med
marknadsföringen.
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Trots hård konkurrens från svenska fjällen säljs det många resor till Alperna och
bokningsläget är på flera håll bättre än i fjol. Lion Alpin har hittills sålt 50 procent av alla resor
och när säsongen är över hoppas man på att ha sålt närmare 7 000 resor.
London har blivit billigare på senare tid, gentemot den svenska kronan har pundet fallit
med nära 15 procent sedan halvårsskiftet. Kläder, hemelektronik, hotell och
restaurangpriser har sjunkit och i vissa fall har också lyxartiklar rasat i pris.
De finländska arbetsgivarnas attityder till sociala medier har hårdnat och på många
arbetsplatser har man spärrat tillgången till bland annat Facebook. Man är mest oroad över
datasäkerheten men också över att de anställda använder arbetstiden på fel sätt.
Vill du komma i julstämning eller är ute efter att hitta nya julklappsidéer kan du
besöka julmarknaderna i de romantiska tyska städerna Speyer, Mainz, Trier, Koblenz,
Kaiserslautern och Worms. Städerna räknas till några av Tysklands vackraste och
julmarknaderna är något alldeles speciellt.
Schweiz vill stoppa den såkallade självmordsturismen till landet och regeringen lägger
fram förslag som antingen ska begränsa självmordshjälpen eller förbjuda den helt. De senaste
åren har antalet människor som rest till Schweiz för att få dödshjälp på självmordskliniken
Dignitas i Zürich exploderat. Särskilt vanligt är det bland tyskar och britter.
I franska Haut Savoie kan man hyra en egen chalet med tillhörande personal.
Ski Chalet Crème de Chalet ligger på 1 500 meters höjd i närheten av skidsystemet Le Grand
Bornand Chinaillon och passar familjer eller mindre sällskap. Priset är omkring 1100 kronor
natten per person och då ingår frukost, eftermiddagste och middag med vin och kaffe.
Omkring 6000 utlänningar åker årligen till Argentina för en förstklassig kirurgi,
tandvård eller annan medicinsk behandling till lågt pris. Enligt en studie av Deloitte
omsätter den globala marknaden för medicinsk turism årligen motsvarande drygt 400
miljarder kronor. Argentinas turistorganisation Inprotur ökar nu marknadsföringen utomlands
för att stärka konkurrensen mot andra länder med liknande erbjudanden.

Transporter+
S V E R I G E
Antalet resenärer på Stockholm-Bromma Airport fortsätter att öka. När andra
flygplatsar visar dåliga siffror ökade resandet på Bromma med tio procent i september.
Stockholm Bromma Airport är landets fjärde största flygplats med 1,9 miljoner resenärer
2008.
Gekås i Ullared har blivit ett begrepp för shoppingturism och köpcentret i den lilla
halländska orten har slagit alla rekord. I år besöker över fyra miljoner personer Gekås och
Ullared är därmed ett av Sveriges mest besökta resmål. SJ kör nu direkttåg till
shoppingmeckat inför julhandeln.
SAS inför Kalle Anka-garanti och lovar att alla inrikesresenärer ska vara framme senast till
Kalle Anka på julafton. Över hälften av flygbiljetterna till Norrland i jul är sålda. Störst
efterfrågan har SAS på linjen Stockholm-Luleå följt av andra Norrlandsdestinationer som
Umeå, Skellefteå, Kiruna och Östersund. Störst efterfrågan är den 22 och 23 december och
den 27 december väntas bli den största resdagen efter jul.
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Trots minskat resande ökade SJ vinsten till 198 miljoner kronor årets tredje kvartal,
mot 155 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt minskade omsättningen från 2 197
miljoner till 2 095 miljoner.
Svenska staten har avslutat en stor upphandling om inrikes flygresor och från
oktober har de nya priserna börjat gälla. De upphandlade priserna ska alla svenska
tjänstemän inom de 600 statliga myndigheterna, högskolor, universitet och domstolar använda
vid inköp av resor. Det statligt ägda flygbolaget SAS har förlorat flera viktiga upphandlingar
eftersom staten ansett att lågprisbolagen är bra och billiga alternativ.
American Express spår att långdistansflygpriserna kommer att stiga i Europa det
kommande året. Generellt sett är ökande snittpriser att vänta, särskilt på interkontinentala
resor.
I N T E R N A T I O N E L L T
Etihad Airways har öppnat en ny Premium Lounge på London Heathrow flygplats.
Första- och businessclassresnärer samt EtihadGues Gold och Silverkortsmedlemmar kommer
att ha tillgång till loungen.
Air France har öppnat en ny klass vid namn Premium Voyageur ombord på
långflygningar till Tokyo, Beirut, Singapore, Peking, Hong Kong och New York. Premium
Voyageur-platserna är placerade bakom förstaklass och businessklass och har extra breda
stolar, uppfällbara stöd för ben och fötter, datorbord och inbyggd underhållning.
Flygbolaget KLM erbjuder nu sina ekonomipassagerare Economy Comfort där man får
10 centimeter mer plats för benen och ryggstöd som kan fällas dubbelt så långt bak som
ett vanligt ekonomisäte.
Den schweiziske författaren Alain de Botton har tillbringat sommaren på Heathrows nya
Terminal 5 och skrivit en bok om upplevelsen kallad ”A week at the airport”. Han
talade med allt från skoputsare till flygbesättningar och det starkaste intrycket blev Gate
Gourmet, företaget som gör 80 000 måltider om dagen till flygresenärerna.
Lågprisflygbolaget Norwegians snabba expansion fortsätter trots de tuffa tiderna för
branschen. Norwegian har hittills i år lyckats med att både locka till sig fler passagerare och
redovisa vinst. Nu har också den sista av flygbolagets gamla MD 80-plan satts ur trafik.
Spanska Grupo Ferrovial säljer London-flygplatsen Gatwick för 1,51 miljarder pund
till Global Infrastructure Partners, ett konsortium där Credit Suisse och General Electric
finns med. Gatwick är Londonregionens näst största flygplats.
Asiens största flygbolag Japan Airlines har stora ekonomiska problem och behöver
nu dra in på 45 miljarder kronor för att överleva. På bara en vecka har bolagets aktie
rasat med 25 procent på Tokyobörsen.
Försäljningen av kryssningar har ökat med 30 procent under sommaren och
ökningen fortsätter inför vintern. Framförallt är efterfrågan stor på kryssningar i Västindien
och Sydamerika. Priserna är förmånliga, dels beroende på en viss överkapacitet på
marknaden, dels eftersom svenska kronan har stärkts det senaste halvåret.
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Charterflygen till finska Lappland, där jultomten bor, har minskat med över en
tredjedel sedan 2007. I dagsläget har cirka 350 charterplan bokats in mot 470 vid
motsvarande tidpunkt i fjol. De flesta julcharterturister är britter så det är den ekonomiska
krisen i bland annat London som märks.
Finnairs lönsamhet fortsätter att pressas av konjunkturen och bolaget visar en förlust
på knappt 300 miljoner kronor för tredje kvartalet, vilket innebär en marginell förbättring
jämfört med andra kvartalet. Omsättningen föll med 20 procent.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Naturens Bästa växer med elva nya ekoturismarrangörer vilket ökar och breddar
utbudet av kvalitetsmärkt ekoturism. I den här omgången märks ett antal gotländska ridturer
och rabbisjakt, bohuslänska hummer- och havsfisketurer, fjällvandringar runt Abisko,
lappländska sommar- och vinterupplevelser, musikaliska kuskar i Hälsingland,
kajakupplevelser i Piteå skärgård och fågelskådning & viltsafari i Jämtland.
I N T E R N A T I O N E L L T
Jaguaren är världens största kattdjur och i Pantanal i Brasilien har man en god chans att få se
den. Nu lockas ekoturisterna dit och deras pengar kan vara räddningen för arten.
Pantanal är lika stort som halva Sverige och är världens största våtmarksområde.
Maldivernas regering har haft ett möte under vattnet med avsikt att alarmera om vad
som händer om vattennivåerna på plats tillåts stiga ytterligare. Man försöker få ut ett
budskap så att resten av världen förstår vad som kommer att hända om klimatförändringarna
inte hejdas.
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Turismkalendern
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se.
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se.

November
1-6/11

SKÅL World Congress - Budapest (www.skal.org)

3/11

Costa Rica Seminar - Scandic Anglais, Stockholm (www.visitcostarica.com)

3/11

Trendgalan - Vasateatern, Stockholm (www.foretagarna.se/stockholmslan)

3/11

WorkShop - Madrid (www.youragent.fi)

4/11

KunskapsDagarna - Sundsvall (www.kunskapsdagarna.nu)

4-5/11

Meetings Poland - Warszawa (www.btf.waw.pl)

5-6/11

BTC/Ittfa - Rom (www.btc.it)

5/11

Those Were the Days Part II - Nürnberghuset, Stockholm (flygfolks.fest@gmail.com)

5/11

WorkShop - Barcelona (www.youragent.fi)

6-8/11

Det Goda Köket - Stockholmsmässan (www.detgodakoket.se)

6/11

KunskapsDagarna - Göteborg (www.kunskapsdagarna.nu)

6/11

SKÅL / Lunch - Malmö (www.skal-sweden.org)

7-8/11

Fair Media - Thon Hotel Arena, Oslo (www.fairmedia.se)

7-11/11

ICCA World Congress - Florens (www.iccaworld.com)

9/11

Expo Uppland - Uppsala Konsert & Kongress (www.konferensuppland.se)

9-12/11

World Travel Market - London (www.wtmlondon.com)

9-12/11

WTM - London (www.wtmlondon.com)

10-11/11

KompetensMässan - World Trade Center / Stockholm (www.kompetensmassan.se)

12/11

Besök St Jörgen Spa och hotell / SKÅL Göteborg - Göteborg (www.skal-sweden.org)

12/11

Seminarium: Kulturturism - framgång genom produktutveckling! - Hanaholmen
(www.hanaholmen.fi)

12-13/11

Turismforum 2009 - Piteå (www.swedishlapland.com/turismforum )

14-15/11

Fair Media - Wanha Satama, Helsingfors (www.fairmedia.se)

16/11

Africa workshop - M/S Silja Serenade, Helsingfors (www.spotlightworkshops.com)

16/11

Dining Trends - Rica Talk Hotel, Älvsjö (www.diningtrends.se)

16-19/11

Pure Life Experiences - Marrakech (/www.purelifeexperiences.com)

16/11

VärdskapsInspiratör - Stockholm (www.vardskapet.se/info.asp?id=5505)

17/11

Africa workshop - M/S Silja Serenade, Stockholm (www.spotlightworkshops.com)

17/11

Roadshow - PATA Sweden Chapter - Scandic Frimurare hotel, Linköping (www.pata.nu)

17/11

WorkShop - Warszawa (www.youragent.fi)
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18/11

Africa workshop - DFDS Seaways ship Crown of Scandinavia, Köpenhamn
(www.spotlightworkshops.com)

18-19/11

Friluftsforskning - Mittuniversitetet, Campus Östersund (www.friluftsforskning.se)

18/11

Roadshow - PATA Sweden Chapter - Comfort hotel, Jönköping (www.pata.nu)

19/11

Africa workshop - DFDS Seaways ship Crown of Scandinavia, Oslo
(www.spotlightworkshops.com)

19/11

Glöggprovning / Sveriges Turistjournalister - Vin-och Sprithistoriskamuseet, Stockholm
(www.turistjournalist.org)

19/11

Roadshow - PATA Sweden Chapter - Elite Park Avenue, Göteborg (www.pata.nu)

20/11

SKÅL / Lunch - Stockholm (www.skal-sweden.org)

20-24/11

UFTAA Congress - Kathmandu (www.uftaa.org)

25/11

Frukostseminarium: Fallgropar och framgångsfaktorer med etableringar motsvarande
Familjeparken i Botkyrka - Subtopia, Alby (www.turistbotkyrka.se)

25-26/11

Future Sponsorship - London ()

25-27/11

Hållbar turism / Forskarkonferens - Södertörns Högskola (www.sh.se)

26-27/11

Andaman Travel Trade - Phuja Exhibitions Center, Phuket ()

26-28/11

Drömresor - Stockholm ()

26/11

KompetensMässan - Scandic Crown Hotel / Göteborg (www.kompetensmassan.se)

27/11

SKÅL / Jullunch - J, Stockholm (www.skal-sweden.org)

27/11

YourAgent Workshop - Athen (www.youragent.fi)

30-3/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

30/11

KunskapsDagarna - Linköping (www.kunskapsdagarna.nu)

30/11

SMI Educational Forum - Clarion Hotel Stockholm (www.smiforum.com)

30/11

SMI Educational Forum - Clarion Hotel Stockholm (www.smiforum.com)

December
1-3/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

2/12

Julfest / SKÅL Göteborg - Drottning Kristinas jaktslott (www.skal-sweden.org)

4/12

KunskapsDagarna - Norrköping (www.kunskapsdagarna.nu)

7-10/12

ILTM lyxmässa - Cannes (www.iltm.net)

11/12

SKÅL / Jullunch - Malmö (www.skal-sweden.org)

Januari
12-17/1

Vakantiebeurs - Utrecht (www.vakantiebeurs.nl)

14-17/1

Moroccan Travel Market - Marrakech (www.mtm.ma)

14-17/1

Reiseliv - Oslo (www.messe.no/no/snarveier/reiseliv/)

20/1

Meet Finland Workshop - Helsinki Exhibition & Convention Centre, Helsingfors
(www.meetfinland.fi)
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21-24/1

MATKA - Helsingfors (www.finnexpo.fi/matka)

21-24/1

Tourism & Leisure TIP - Ljubljana (www.ljubljanafair.com/fairs/calendar-of-fairs/tourism-and-leisure)

24-26/1

ACTB - Austrian and central european travel business - Wien (www.actb.at)

26-27/1

Konfex & Events Stockholm - Kistamässan (www.easyfairs.com)

28/1

Årsmöte / SKÅL Göteborg - Göteborg (www.skal-sweden.org)

29-31/1

Ferie 2010 - Bella Center, Köpenhamn (www.bellacenter.dk)

Februari
5-7/2

Balttour - Riga ()

6-7/2

Travel Cruise - Viking Cinderella (www.pata.nu)

10-11/2

Konfex & Events Göteborg - Eriksbergshallen (www.easyfairs.com)

10-14/2

Reisen - Hamburg (www.hamburg-messe.de/reisen/)

23-25/2

International Confex - London (www.international-confex.com)

Mars
5-14/3

Allt för sjön - Stockholmsmässan (www.stockholmsmassan.se)

5-7/3

GoExpo - Helsinki Exhibition and Convention Centre (www.finnexpo.fi/goexpo)

10-14/3

ITB - Berlin (www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/englisch/index.html)

11-14/3

Vildmarksmässan / Svenska Flugfiskemässan - Stockholmsmässan
(www.stockholmsmassan.se)

14/3

Mödedagen - Bröndby Hallen, Köpenhamn (www.kursulex.dk)

25-28/3

TUR 2010 - Svenska Mässan, Göteborg (www.tur.se)

26/3

TUR-tåget - Stockholm-Göteborg (www.sjevent.se)

April
15-18/4

SITC International Tourism Show in Catalonia - Barcelona (www.saloturisme.com)

Maj
25-27/5

IMEX - Messe Frankfurt (www.imex-frankfurt.com)

28-30/5

Skärgårdsmässan - Wasahamnen, Stockholm (www.skargardsmassan.se)

Juni
2-6/6

Smaka på Stockholm - Kungsträdgården (www.smakapastockholm.se)

September
5-11/9

Stockholm World Water Week - Stockholm (www.worldwaterweek.org)
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