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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!

Sommartrender 2009
Möten och evenemang
S V E R I G E
Kongressåret i Stockholm 2010 blir strålande enligt Stockholm Visitors Board.
Redan är kongresser som kommer att generera nära 335 000 gästnätter inbokade och SVB:s
vd Peter Lindqvist tror att ytterligare uppemot 60 000 gästnätter tillkommer.
International Congress & Convention Association, ICCA, har kommit ut med statistik över
genomförda internationella kongresser under 2008. 275 städer rankas över hela världen
och Stockholm med sina 87 internationella kongresser fick en åttonde plats.
I N T E R N A T I O N E L L T
Holiday Club Resorts AB och Sunborn Oy har tecknat ett samarbetsavtal kring nya
semesterlägenheter som ligger i anslutning till Nådendals spa. Den nya anläggningen blir
Holiday Clubs 21:a.
En ny arena för konserter och sportarrangemang ska stå klar sommaren 2013 i
Köpenhamn. Arenan ska ligga i Örestad nära Öresundsbron och rymma 15 000 åskådare. I
slutet av nästa år öppnar Tivoli Congress Center mitt i Köpenhamn med en kongresshall för
2 500 personer och Tivoli Hotel med 402 rum.

Hotell
S V E R I G E
Hotell Borgafjäll i södra Lappland ska locka kunder med ett försäljningskontor vid
Stureplan i Stockholm. Det är även en förberedelse inför nästa steg i entreprenörsfamiljen
Lövbrands investeringar i Borgafjäll.
I sommar kan man bo på nya Kosta Boda Art Hotel. Glasbrukets kända formgivare har
inrett hotellet som har 104 rum, en lyxig undervattensutställning och en bar utöver det
vanliga. www.kostabodaarthotel.se
Brittiska Manchester börjar utmärka sig på hotellkartan och öppnar stadens första
boutiquehotell, The Light, i bohemiska Northern Quarter. The Velvet Hotel är ett annat
nyöppnat lyxhotell med 19 individuellt designade rum, beläget på Canal Street.
Storlien vid norska gränsen är en viktig del i den svenska fjällturismens historia och nu är
Storliens högfjällshotell till salu igen. Arvingarna till fastighetsmiljardären Lars Nilsson
försöker bli av med antingen hela Storlien eller hitta en entreprenör som kan ta över driften.
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Grand Hôtel är hårt drabbat av lågkonjunkturen och överetableringen av affärshotell
i Stockholm. Beläggningen hotar att gå ned under 50 procent och hotellet tvingas stänga två
av sju våningar.
Stockholm har billigare hotellpriser än övriga nordiska huvudstäder enligt Hotels.com.
Ett hotellrum i Stockholm kostar i maj i snitt 1 184 kronor jämfört med 1 247 kronor i Oslo. I
Helsingfors kostar ett rum i snitt 1 314 kronor och dyrast är Köpenhamn med 1 334 kronor.
Göteborg ligger en krona under Stockholmspriserna.
EU-ordförandeskapet innebär många hotellnätter i hela Sverige. Enligt en grov
uppskattning kommer ordförandeskapet att ge ett tillskott på mellan 60 000 och 80 000
hotellnätter. Faktorer som avgör var EU-delegaterna ska bo när de kommer till Sverige är
standard på rum och sviter, miljötänk och säkerhetsaspekter.
Hotellbyggandet fortsätter i Stockholm trots minskad efterfrågan. Hotellutbudet
beräknas öka med närmare 4 000 rum i huvudstaden fram till år 2012. Detta innebär en
kapacitetsökning med cirka 15 procent jämfört med förra året.
I N T E R N A T I O N E L L T
Svenska c/o Hotels har öppnat ett hotell i East Hampton utanför New York. Det heter
c/o The Maidstone, har 19 rum och ska locka rika amerikaner. Hotellkedjans ägare Jenny
Ljungberg har velat skapa ett hotell där flärd och slow food möts. Målsättningen är att skapa
en personlig hotellkedja med livsstilshotell i exempelvis Afrika, Tokyo, Toscana och Västindien.
Ett av Europas dyraste hotell Mardan Palace har öppnat i turkiska Antalya. Hotellet har
560 rum och två exklusiva lyxsviter med privat pool, 17 barer och ett 7 500 kvadratmeter
stort spa. Designen är återskapad från det ottomanska riket.
Den mexikanska hotellindustrin har det tufft och många har en negativ bild av
kidnappningar och kriminalitet, något som avskräckt besökare. Svininfluensan har förvärrat
läget och när influensan hade sitt utbrott halverades beläggningen på hotellen.
Brittiska Intercontinental är världens största hotellbolag men i övrigt dominerar
amerikanska bolag, med ett undantag för franska Accor. De största varumärkena är Holiday
Inn och Holiday Inn Express med 245 000 respektive 177 000 rum.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Högtrycket fortsätter i nöjesbranschen trots lågkonjunkturen. Många teatrar i
storstäderna har fullsatt och fler storfilmer har inneburit ett lyft för biograferna. Filmer som
Australia och Män som hatar kvinnor är en förklaring till den kraftiga uppgången.
Svenskarna har i år firat Mors Dag i 90 år och många mammor fick blommor, men enligt
en undersökning av Svensk Handel vill mor hellre bli bjuden på middag. Choklad däremot vill
bara en procent av mammorna ha.
Stockholm är världens smartaste stad enligt organisationen Intelligent Community Forum.
I motiveringen uppmärksammas särskilt stadens tidiga utbyggnad av bredband och en annan
sak som imponerat är utbyggnaden av webbaserade offentliga tjänster.
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RTS har utsett upplevelseföretaget Boda Borg till turistnäringens hetaste
investeringsobjekt. Företaget röstades fram av ett femtiotal investerare och listan
dominerades av fjälldestinationer, skidanläggningar, hotelletableringar och Internetbolag. Tvåa
kom Traveas följt av Klövsjö Panorama.
Den svaga kronan stärker IKEA i Haparanda och kundantalet hålls stabilt av finländare
och norrmän. Av besökarna i gränsbutiken är 60 procent finländare utom på sommaren då
norrmännen är i majoritet. Besökarna har i genomsnitt rest tre till sex timmar.
I N T E R N A T I O N E L L T
Danmark är den lyckligaste platsen i världen enligt en undersökning av OECD. Finland
fick en andraplats följt av Holland på tredje plats. Lyckonivån är generellt högst i de
nordeuropeiska länderna där det är god ekonomi och låg arbetslöshet.
150 000 vuxna från över 140 länder har deltagit i en undersökning om framtidssyn och 89
procent tror att de under de närmaste fem åren kommer att få det minst lika bra som
de har idag. 95 procent tror att deras liv om fem år kommer att vara lika bra eller bättre än
det var för fem år sedan.
Den internationella företagsledarskolan IMD har gjort en lista över länders globala
konkurrenskraft och Sverige har gått upp från nionde till sjätte plats. Testet ska visa
hur väl olika länder klarar den ekonomiska krisen. Listan toppas av USA följt av Hongkong,
Singapore, Schweiz och Danmark.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Hotell- och restaurangkoncernen Nobis går in i ett samarbete med Åva Gymnasium i
Täby och skolans hotell- och restaurangprogram. Syftet är att använda skolans elever som
rekryteringsbas och på sikt starta en högskoleutbildning i Täby.
Hotell- och Restaurangfacket vill ta rökförbudet på krogen ett steg längre och kräver
att även uteserveringar ska vara rökfria. En undersökning visar att 73 procent av
svenskarna är positiva till att införa rökfria uteserveringar.
Från den första december i år behöver inga restauranger eller caféer godkännas av
kommunens livsmedelstillsyn innan öppning. Det kommer att räcka med en enklare
registrering av verksamheten, och förändringen kommer att leda till att kommunerna får mer
tid över för de vanliga livsmedelsinspektionerna.
I N T E R N A T I O N E L L T
Varannan fransman tror att krögarna kommer att stoppa mellanskillnaden i fickan
när den lägre restaurangmomsen införs i Frankrike i sommar. Restaurangmomsen
sänks från 19,6 till 5,5 procent den första juli. Endast var fjärde fransman tror att
restaurangmaten blir billigare.
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Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Madeira är det senaste tillskottet i Vings vinterutbud. Ön är förknippad med vacker
natur, bergsbyar, golfbanor och vandringsleder. Ving vill nu locka dit charterresenärer med
hjälp av nybyggda moderna hotell, bland annat Four Views Baía i huvudstaden Funchal.
I vinter börjar Solresor med direktcharter till Förenade Arabemiraten. Boende erbjuds i
tre av de sju emiraten, Dubai, Fujairah och Ras Al Khaimah. Flyget kommer att avgå varje
vecka från Arlanda och Köpenhamn.
Tickets nye ägare Per G Braathen stoppar Tickets planerade nyemission. Braathens
bolag Braganza har meddelat styrelsen att man vill skjuta upp nyemissionen för att diskutera
alternativa finansieringslösningar.
Svenskarna trotsar lågkonjunkturen och rusar efter chartersemester på grund av
skatteåterbäringen och det dåliga sommarvädret. Under de senaste veckorna har
charterförsäljningen tagit rejäl fart.
I N T E R N A T I O N E L L T
American Express skär ned 4000 jobb runt om i världen. Bolaget har också anställningsstopp och frusit de anställdas löner. Detta är en del i åtgärdsplanen att spara 800 miljoner
dollar i år.
Norrmän, danskar och svenskar reser helst till Mallorca i sommar medan finnar helst
åker till Turkiet på sommarsemester. Finnar gillar också mindre grekiska öar som Kos,
Parga och Lefkas, medan resenärer från övriga nordiska länder föredrar klassiskt grekiska öar
som Kreta och Rhodos. Detta enligt bokningsläget inom Thomas Cook Northern Europé, där
Ving ingår.
LOT Polish Airlines öppnar ett nytt charterbolag vid namn LOT Charters. Sju flygplan
ska flyga charterresenärer till semesterdestinationer på både långt och kort avstånd.

Turism
S V E R I G E
Bastuturism kan bli sommarens trend efter premiären av två nya bastur. Den ena är
nedsänkt i en kall sjö på Ästad gård utanför Tvååker i Halland, i denna undervattensbastu kan
man basta samtidigt som man tittar på fiskar. Utanför Klädesholmen i Bohuslän åker man fram
i 15 knop i det som tros vara världens snabbaste flytande bastu.
Kravlöshet och dålig ekonomi får var tredje svensk att stanna hemma på semestern. Det
egna hemmet är kanske sommarens hetaste semestertrend, ”hemester” som det nu
kallas. Många vill fly från stress och semestern kan för många vara fylld av krav. Hemma kan
man varva ner ordentligt.
Planerna på en vrakpark vid Dalarö kan bli verklighet nästa år tror Sjöhistoriska
museet. Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Maritima museet ska nu komma överens
om hur man ska gå till väga.
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Sveriges hetaste stad i sommar är Göteborg enligt en stor undersökning av
jämförelsesajten Reseguiden.se. Tvåa kom Stockholm följt av Visby, Halmstad, Varberg,
Helsingborg, Ystad, Malmö, Västervik och Kalmar.
Svenska Institutet har gått ut med sin rapport ”Sverigebilden – 09”. Rapporten är en
världsomfattande undersökning om länder som varumärken och Sverige föll från sin sjätteplats
år 2006 till en tiondeplacering i år. Detta förklaras bland annat av att Sverige är okänt och
vagt som turistland. SHR kräver därför att regeringen ökar anslagen till marknadsföringen av
Sverige som turistdestination.
En specialbutik vid namn Travel Heroes har öppnat i Stockholm för dig som ska ut
och resa. Både i butiken och på nätet kan du köpa all utrustning för din resa, allt från väskor
till restaurangguider. Butiken ska också ge inspiration och göra förberedelserna inför resan till
en extra upplevelse. www.travelheroes.se
Det går bra för Skara Sommarland. Anläggningen hade förra året 300 000 besökare och
inför sommarsäsongen har bokningarna till campingen ökat med cirka 20 procent.
Göteborg räknar med en rekordsommar med en omsättning för turistnäringen på
cirka en miljard kronor. Konserter med världsartister som AC/DC, Madonna och U2 samt
traditionella fotbolls- och motorevenemang är bidragande faktorer.
Många svenska industrier har beslutat om produktionsstopp och längre ledighet för
sina anställda i sommar för att minska kostnaderna. Gruvbolaget LKAB stänger ner helt
under två månader, något som inte hänt sedan 80-talet.
En whiskyby planeras i Västra Kungsbäck i Gävle Kommun med byggstart i höst, i
närheten av det nuvarande destilleriet på Mackmyra bruk. Här ska bland annat byggas
besöksdestilleri, exportdestilleri, mognadslager samt provar- och utställningslokaler.
Sturebadet i Stockholm har invigt en ny Body & Mind-sal med ljudisolering och 23
graders rumstemperatur. Salen ska användas till mentalt inriktade träningspass samt
meditation i grupp och enskilt.
Seglaren Fredrik Barthold lämnade i fjol sitt chefsjobb på Visit Sweden i London för att
utveckla sitt drömprojekt i Smögen, som innebär att utveckla Sveriges gästhamnar till
fullservicekoncept i klass med en modern camping. Han har utvecklat ett bokningssystem på nätet, www.dockspot.com, där man kan boka en båtplats och beställa tjänster som
tvätt, morgontidning och färskt bröd.
Den svenska turistnäringen i sommar kan bli lika bra som rekordåret 2008. Stora
marknadsföringskampanjer har under våren riktats mot Norden och Tyskland och det är
framförallt från de nordiska grannländerna som turisterna väntas komma. Man räknar också
med att fler svenskar kommer att semestra på hemmaplan.
För tredje året i rad ökar turistresandet på Inlandsbanan och trenden att köpa färdigpaketerade resor håller i sig. Storsäljaren är paketet ”Inlandsbanan och Hurtigruten”, en
kombinerad järnvägs- och båtresa i Sverige och Norge. Årets största ökning står paketresan
”Lapplands själ” för som bland annat innehåller samiska kulturupplevelser.
Det ser dystert ut för turismen som minskade i april jämfört med samma månad i fjol. Allra
mest tappade Stockholm där antalet gästnätter minskade med nära 14 procent.
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I N T E R N A T I O N E L L T
USA inför en turistskatt på 10 dollar och skatten ska vara med och finansiera
marknadsföring av landet utomlands. Intäkterna från turistskatten ska även gå till att
kommunicera USA:s tuffa regler kring säkerhet och gränskontroll.
Norstedts nyutkomna pekordbok ger första hjälpen när språkkunskaperna inte
räcker till var du än befinner dig i världen. Det är bara att bläddra fram någon av de 500
bilderna, peka och förhoppningsvis bli förstådd.
Cypern är Medelhavets bästa ö enligt resemagasinet Condé Nast Traveller. Motiveringen är
att ön har spahotell i världsklass, vackra miljöer, gourmetrestauranger, kloster, gyllene
stränder och arkeologiska skatter. Därefter kommer Hvar i Kroatien samt Malta och Sicilien.
Den som vill slippa trängas med andra svenska turister kan åka till Franska Guyana
som är en grön oas i Sydamerika, norr om Brasilien. Det bjuds på spännande äventyr i
Amazonas djungler där man kan sova i hängmattor i så kallade Amazonasstugor.
Den skandinaviska golfresearrangören Golfplaisir satsar på Turkiet i höst. Tre olika
golfresor ska gå till Belek, tre mil öster om Antalya. Här finns banorna Gloria, Sueno och Lykia
Links. Den sistnämnda har av Aftonbladet utsetts till den femte läckraste golfbanan vid
Medelhavet.
Om du har pengar över kan du åka till semesterön Nantucket i nordöstra USA som är
tillhåll för landets finanselit. Lågkonjunkturen har sänkt priserna och att hyra ett
semesterhus i en vecka kostar nu 340 200 kronor för sju sovrum, pool, strand och tennisbana.
Priset i fjol var 415 800 kronor.
I år stannar turisterna hemma från Spanien i större utsträckning än normalt. Vanligtvis
besöker drygt 57 miljoner utländska turister Spanien vilket gör landet till världens tredje
största turistland, men under årets första fyra månader besökte tolv procent färre turister
landet.
Det norska kryssningsbolaget Hurtigruten håller på att etablera sig som golfresearrangör och lanserar i år en fyra dagar lång resa med spel på tre banor norr om Polcirkeln; i
Tromsö, på Lofoten och utanför Bodö.
Maldiverna ska bli det första landet i världen som slutar använda fossila bränslen. År
2020 ska all energi komma från vindkraftverk, biogas och solceller.
Norges motsvarighet till SHR, NHO Reiseliv, begär 100 miljoner norska kronor av
regeringen för att ytterligare kunna marknadsföra Norge utomlands och bekämpa
finanskrisen. Fyra av tio norska turistföretag räknar med en försämring 2009 och många har
fått avbokningar från stora kunder den senaste månaden.

Transporter+
S V E R I G E
SJ lanserar ett nytt lojalitetsprogram gentemot företag och affärsresenärer. SJ Biz
ska förenkla för företag att skräddarsy sina affärsresor och ge rejäla rabatter för företag som
reser på avgångar med många lediga platser.
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Hertz Biluthyrning i Sverige gjorde 2008 trots lågkonjunktur och kris inom
merparten av bilindustrin sitt bästa resultat hittills. Hertz omsatte över 850 miljoner
kronor och gjorde en vinst på drygt 45 miljoner kronor. Den positiva trenden har fortsatt och
företaget som är marknadsledande i Sverige växer på en krympande marknad.
I vinter kan man ta flyget från Stockholm till norska Röros med transfer till
Funäsdalen. Funäsdalsberget satsar på att bli en av Nordens mest attraktiva alpina
destinationer och det är tack vare investeringar och ekonomiskt stöd på åtta miljoner kronor
som gör samarbetet mellan Funäsdalen och Röros möjligt. Premiärflyget från Stockholm går i
december 2009.
Trafiken över Sverige ökade i fjol. 310 361 flygplan passerade svenskt luftrum, en ökning
med fem procent jämfört med 2007. Under de senaste tio åren har flygningarna över Sverige
ökat med över 70 procent.
Maj blev en bra månad för Destination Gotland. Antalet resenärer ökade med 13 206
vilket är en ökning med 10,4 procent. Man ser en ökning av både gotlänningar och besökare.
Besökarna stod för den största ökningen och totalt reste 139 852 resenärer med färjorna
under månaden.
SJ har infört ett nytt servicekoncept på samtliga X2000-tåg. Det innebär att alla som
reser i första klass serveras en rejäl frukost och samtidigt blir det billigare att använda Internet
ombord.
Viking Line firar 50 år av verksamhet på Östersjön. Jungfruturen gick den första juni
1959 när S/S Viking började trafikera Åland och Finland från Gräddö i Roslagen. Sedan dess
har närmare 165 miljoner passagerare rest med rederiets fartyg.
Direktflyg ökar trafiken från Dala Airport till Göteborg från den första september, men
minskar antalet avgångar till Arlanda från fem till fyra. Trafiken utökas till tisdagar och
onsdagar vilket betyder att det blir tre rundturer dessa dagar medan man fortsätter med två
rundturer övriga vardagar.
Medan inrikesflyget har tappat 17 procent av sina passagerare har SJ ökat antalet
passagerare med fyra-fem procent hittills i år. Mest ökar sträckan Stockholm-Göteborg
och bokningsläget inför sommaren är bättre än i fjol.
221 659 personer flög via Stockholm Skavsta under maj vilket innebär en ökning på 1,8
procent jämfört med samma månad 2008. De första fem månaderna av året har
passagerarsiffran minskat med 3,2 procent jämfört med samma period 2008 och totalt
928 340 har flugit under perioden januari-maj.
SAS har tillsammans med Lufthansa, Swiss och Austrian Airlines vunnit svenska
statens upphandling av utrikes flygresor. Enligt SAS är avtalet värt 190 miljoner kronor. I
fjol gjorde staten flest utrikesresor till Bryssel följt av London och Paris. Norwegian vann
upphandlingen för resor från Stockholm Arlanda till Köpenhamn, Rom, Warszawa, Istanbul,
Krakow, Sarajevo och Nice.
Luftfartsverket redovisar en förlust på 38 miljoner kronor för årets första kvartal. Antal
passagerare uppgick till 6,2 miljoner vilket är en minskning med 14 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. Samtidigt minskade LFV sin omsättning med 59 miljoner kronor.
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Det amerikanska kryssningsrederiet Royal Caribbean gör debut i Göteborg nästa år. Nio
anlöp är inbokade med det 292 meter långa och 40 meter breda fartyget Jewel of the Seas.
Turen startar i London och fortsätter till Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, St Petersburg,
Tallinn, Göteborg och sedan tillbaka till London.
I N T E R N A T I O N E L L T
Finska flygbolaget Blue1 permitterar tillfälligt all personal på grund av svag efterfrågan.
Åtgärderna kommer att utföras i etapper under de närmaste månaderna och inte påverka
flygservicen.
Svenska staten förnyar avtalet med Finnair om persontransporter mellan Sverige och
Asien. Avtalet gäller till den 31 maj 2010 och omfattar lokal trafik mellan Stockholm,
Göteborg och Köpenhamn till Helsingfors och interkontinental trafik till flygbolagets
destinationer i Asien.
Biluthyrare tvingas minska antalet bilar med 20 procent. Under årets första kvartal föll
omsättningen för biluthyrningsföretagen med 15 procent. En orsak är att när flyget tappar
affärsresenärer drabbas även biluthyrarna.
Tyska lågprisflygbolaget Germanwings utökar trafiken till Östeuropa med en ny linje från
Köln/Bonn till Kiev i Ukraina som är en av Östeuropas mest attraktiva och historiskt
intressanta metropoler. Sträckan kommer att trafikeras tre gånger i veckan, på tisdagar,
torsdagar och lördagar.
Nästa år lanserar RCCL kryssningar från Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
Kryssningarna från Stockholm går bland annat till Helsingfors, Sankt Petersburg, Gdansk,
Visby och Riga.
Den 24 augusti öppnar Estonian Air en ny flygrutt mellan Stockholm och Tartu i
Estland. Linjen ska trafikeras fyra gånger i veckan, på måndagar, torsdagar, fredagar och
söndagar.
Kullaflyg fortsätter att öka och under maj månad flög drygt tre procent fler passagerare på
linjerna Ängelholm/Helsingborg-Stockholm Bromma samt Ängelholm/Helsingborg-Visby
jämfört med i fjol.

Klimat och miljö
S V E R I G E
I januari fick Operakällaren som första svenska – och nordiska – stjärnkrog ta emot
Svanenlicensen. Därefter har Nobis fokuserat på att arbeta fram ett omfattande och
engagerande miljöprogram för hela verksamheten. Nu får koncernens samtliga hotell och
restauranger miljömärkningen Svanen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Nyöppnade krogen KarriereMAD i Köpenhamn är en utveckling av den trendiga innebaren
Karriere och serverar mat som sägs vara bondsk, jordnära och helt ekologisk. Varje
måndag är krogen stängd och köksgänget beger sig till en fem hektar stor ekogård på södra
Själland för att själva skörda sina råvaror eftersom de vill få en äkta känsla för sin mat.
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Turismkalendern 20099
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se.
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se.

Juni
15-16/6

City Break - Göteborg (www.citybreakexpo.com)

15-16/6

Midnight Sun Workshop - Levi (www.tapahtumat.commagroup.com)

17-20/6

ECM Annual Conference and General Assembly - Göteborg (www.europeancitiesmarketing.com
)

18/6

Tourism Destination Branding-seminarium - Clarion Hotel Sign, Stockholm
(http://eventus.trippus.se/Registrering/branding)

27-1/7

AIBTM - Baltimore (www.aibtm.com)

28-4/7

Politikerveckan i Almedalen - Visby (www.gotland.se/almedalsveckan)

Juli
2-6/7

Meeting Place Berlin - Berlin (www.meeting-place-berlin.com)

Augusti
2-9/8

Medeltidsveckan - Visby (www.medeltidsveckan.se)

11-16/8

Göteborgs Kulturkalas - Göteborg (www.goteborg.com/kulturkalaset)

14/8

Bussgolfen - Norrköping ()

17/8

AirBaltic Workshop - Uleåborg (www.youragent.fi)

21-23/8

SKÅL / Nordisk Kongress - Tallinn (www.skal.org)

24/8

AirBaltic Workshop - Tammerfors (www.youragent.fi)

27/8

SKÅL / Lunchvandring i Haga - Göteborg (www.skal-sweden.org)

27/8

SKÅL Classic Golftävling - Stockholm (www.skal-sweden.org)

27/8

SKÅL Kräftskiva - Stallmästaregården, Stockholm (www.skal-sweden.org)

31/8

YourAgent Workshop - Kiova (www.youragent.fi)

September
1/9

YourAgent Workshop - Kiev (www.youragent.fi)

4/9

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

7-30/9

Regionfinaler Stora Turismpriset - Stockholm (www.rts.se)

7-9/9

SKÅL / Studieresa - Gotland (www.skal-sweden.org)

7/9

Suoma Infoturné - Vasa (www.commagroup.com)

8-10/9

CIBTM - Beijing (www.cibtm.travel)

8/9

Suoma Infoturné - Björneborg (www.commagroup.com)
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8/9

YourAgent Workshop - Köpenhamn (www.youragent.fi)

9-10/9

Eventdagarna 2009 - Svenska Mässan, Göteborg (www.eventdagarna.se)

9/9

Suoma Infoturné - Åbo (www.commagroup.com)

10-13/9

Husvagn & Husbil - Elmia (www.elmia.se/husvagn)

10/9

Suoma Infoturné - Helsingfors (www.commagroup.com)

10/9

Tillväxtdagen på turné - Härnösand (www.rts.se)

10/9

YourAgent Workshop - Paris (www.youragent.fi)

11/9

Tillväxtdagen på turné - Stockholm (www.rts.se)

14/9

WorkShop - Tallinn (www.youragent.fi)

15-16/9

Konferensexpo - Stockholm (www.konferensexpo.se)

15/9

Tillväxtdagen på turné - Örebro (www.rts.se)

15/9

WorkShop - Riga (www.youragent.fi)

16/9

Tillväxtdagen på turné - Kalmar (www.rts.se)

16-17/9

Wine Sthlm & RestaurangExpo - Kistamässan (www.kistamassan.com)

16/9

WorkShop - Vilnius (www.youragent.fi)

16/9

YourAgent Workshop - Paris (www.youragent.fi)

18/9

Tillväxtdagen på turné - Falun (www.rts.se)

22-25/9

Otdykh - Moskva (www.tourismexpo.ru)

22/9

Tillväxtdagen på turné - Göteborg (www.rts.se)

22/9

YourAgent Workshop - Köpenhamn (www.youragent.fi)

24-27/9

Caravan Show - Kistamässan (www.kistamassan.com)

24/9

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

24/9

YourAgent Workshop - Warszawa (www.youragent.fi)

27/9

World Tourism Day - Globalt (www.unwto.org/wtd)

30-1/10

Tillgängligt Resande / Workshop - Wien (www.turismforalla.se)

Oktober
1-3/10

Otdykh - Moskva (www.tourismexpo.ru/en/)

2/10

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

6-8/10

International Travel Market Ukraine - Kiev (www.ukraine-itm.com.ua/en/)

6/10

YourAgent Workshop - Frankfurt (www.youragent.fi)

7-8/10

Finland Workshop (Leisure) - Stockholm-Åbo (www.visitfinland.se)

7/10

Meet Visit Finland & Friends - Finlands Ambassad, Stockholm (www.visitfinland.se)

13/10

THY WorkShop - Helsingfors (www.youragent.fi)

14-16/10

CIS Travel Market - St Petersburg ()
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15/10

Tendensdagen - Berns, Stockholm (www.svemarknad.se)

15/10

THY WorkShop - Istanbul (www.youragent.fi)

15/10

Travel World 2009 - Grand Hôtel, Stockholm (www.travelworld.nu)

16-18/10

TTG Incontri - Rimini (www.ttgincontri.it)

18-23/10

EUHOFA Int. World Congress - Salzburg (www.euhofa.org)

18-23/10

EUHOFA INTERNATIONAL Conference - Bad Hofgastein, Österrike (www.euhofa.net)

20/10

Brussels Airlines WorkShop - Helsingfors (www.youragent.fi)

20/10

Turistbyrådagen / FörTur - Malmö (www.turism.se)

21/10

Destinationsutveckling / FörTur - Malmö (www.turism.se)

21-23/10

ITB Asia - Singapore (www.itb-asia.com)

21-23/10

Seniormässan - Annexet, Stockholm
(www.globearenas.se/sv/evenemang/18991/19967/seniormassan-2009.aspx)

22-24/10

EuroCHRIE - Helsingfors (www.eurochrie2009.fi)

22/10

Svenska Rese- och Turistgalan 2009 - Oscarsteatern och Grand Hotel, Stockholm
(www.rts.se)

25-27/10

ACTE - Prag (www.acte.org)

27/10

KLM WorkShop - Helsingfors (www.youragent.fi)

29-1/11

Philoxenia - Thessaloniki (www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=1116)

November
1-6/11

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

3/11

WorkShop - Madrid (www.youragent.fi)

5/11

WorkShop - Barcelona (www.youragent.fi)

6-8/11

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

6/11

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

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)

12-13/11

Turismforum 2009 - Lappland (www.swedishlapland.com )

17/11

WorkShop - Warszawa (www.youragent.fi)

20/11

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

20-24/11

UFTAA Congress - Kathmandu (www.uftaa.org)

25-27/11

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

26/11

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

27/11

SKÅL / Jullunch - J, Stockholm (www.skal-sweden.org)
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27/11

YourAgent Workshop - Athen (www.youragent.fi)

30-3/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

December
1-3/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

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)

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)

29-31/1

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

Februari
1-2/2

Konfex & Events - Eriksbergshallen, Göteborg (www.konfex.se)

5-7/2

Balttour - Riga ()

10-14/2

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

Mars
10-14/3

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

25-28/3

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