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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!

Februaritrender 2010
Möten och evenemang
S V E R I G E
För tionde året i rad reser konferensköpare, travelmanagers, resesäljare och
affärsresebeställare från Stockholm med TUR-tåget till TUR-mässan fredagen den 26
mars. Tåget passar dem som vill uppleva Skandinaviens ledande mässa inom resor, turism och
möten enkelt och effektivt över dagen. Bokning görs på www.sjevent.se
BookTUR är en ny lösning på TUR-mässan där man på ett överskådligt sätt kan samla
utställarnas mässerbjudanden. Tanken är att besökarna ska kunna ta del av erbjudanden i
lugn och ro innan mässan och därefter boka på plats. www.booktur2010.com
De etiska frågorna lyfts för första gången fram på årets TUR-mässa som äger rum 2528 mars på Svenska Mässan i Göteborg. Under mässan arrangeras ett seminarium om etik i
resebranschen. Några frågor som kommer att diskuteras är hur resandet kan skapa bra
arbetsvillkor, hållbar miljö och stärkt lokal ekonomi. Bakom arrangemanget står Nätverket
Schyst tillsammans med Handelshögskolan i Göteborg, Travel News och TUR.
I N T E R N A T I O N E L L T
Tallink bjuder på heta Carnaval Latino-kryssningar till Tallinn och Riga. Fram till slutet
av april går kryssningarna över Östersjön i brasilianska och kubanska förtecken med
sprakande latinoshower, salsakurser, eldig mat och svalkande drycker i barerna. Vinnarna från
Rio-karnevalen 2009, Salguerio, har skräddarsytt en show speciellt för Tallink.
Sunprime Resorts som är Vings hotellkoncept för vuxna samarbetar i vår med Gay
Pride-festivalen i Playa del Inglés. Festivalen är ett av de största Pride-evenemangen och
under 1-15 maj arrangeras många evenemang på orten.

Hotell
S V E R I G E
Nyligen öppnade Renaissance Malmö Hotel. Det har som första hotell i Sydsverige
tilldelats fem stjärnor av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Därmed tar Malmö
upp kampen med Köpenhamn som Sundets främsta hotellstad.
Tillväxtverkets preliminära inkvarteringsstatistik för 2009 visar på ett starkt år med
en ökning på 3,3 procent av utländska nätter och en ökning på 11,8 procent av nordiska
nätter. Trots ökningen rasar logiintäkterna med 5,2 procent nationellt och värst drabbat är
Stockholm med en minskning på 7,7 procent i löpande priser.
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Courtyard Stockholm Kungsholmen öppnade sitt första hotell i Skandinavien den 9
februari. Hotellet är ett franchise-samarbete med Scandinavian Hospitality Group, och blir det
största Courtyard by Marriott-hotellet i Europa med 278 rum och över 1 000 kvadratmeter
konferensutrymme.
I N T E R N A T I O N E L L T
På det femstjärniga hotellet Hospes Marciel på Mallorca kan personer med sömnsvårigheter gå på ”lär-dig-sova-kurs” på upp till sju dagar med sömnanalys och
läkarkonsultation. Förutom sovkursen ingår kulturella aktiviteter, siesta och lyxigt spa.
www.designhotels.com
Det lettländska flygbolaget airBaltic och hotellkedjan Reval Hotels har utökat sitt
samarbete. De kommer att samarbeta under namnet Reval Hotels och ingå i airBalticHotels
för att bättre marknadsföra sina tjänster på de baltiska, skandinaviska, ryska och
västeuropeiska marknaderna.
För turister som gillar högteknologi finns hotellet The Peninsula i Tokyo. Där har
hotellrummen internetradio med 3 000 kanaler, nagellackstork, Skypefunktion på de trådlösa
telefonerna och lampor med belysning som ändras efter humör.
Restels tre flygplatshotell i Finland görs om. Utbudet av konferensfaciliteter i Aviapolis
och flygplatsregionen förbättras när Rantasipi Airport Congress Center öppnas i mars. För
hotellkedjornas del genomförs en rad kundorienterade reformer för ett effektivare utbud av
tjänster. Holiday Inn Helsinki-Vantaa Airport har nyligen fått en ny profil, tack vare Holiday
Inns globala förnyelseprogram.
Moskva har för femte året i rad blivit utsedd till världens dyraste hotellstad. Där
kostar ett hotellrum i snitt 3 081 kronor per natt. Abu Dhabi är näst dyrast tätt följt av New
York som har gått ned 23 procent i lokal valuta från föregående år, enligt en analys från
affärsresebyrån Hogg Robinson Group.
Hotellkedjan Amanresorts öppnar ett nytt hotell vid namn Amanfayun utanför staden
Hangzhou i Kina mellan teodlingar, fem viktiga buddhisttempel och små byar. Marco Polo har
beskrivit Hangzhou som himlarnas stad och många anser att det är den vackraste platsen i
Kina.
Besökarna på resesajten TripAdvisor har utsett världens 15 bästa hotell i Travelers’
Choice Awards. Det är en utmärkelse som utgår från miljontals recensioner under året och
som belönar de bästa hotellen i olika kategorier som världens bästa, mest trendiga och mest
prisvärda. Världens mest romantiska hotell blev Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa i Moorea,
Franska Polynesien.
Raumo i Finland är med sina två världsarvsobjekt en attraktiv sjöstad och havsområdet i Bottenhavet förväntas få nationalparksstatus i år. Raumos skärgård med sina
turistöar fungerar som ett fritt rekreationsområde och kommer att bli en central del av
nationalparken. Till skärgården hör också Kylmäpihlaja (Rönnskär), fyrhotellet som erbjuder
hotell- och restaurangservice intill havet. Hotellrummen ligger i den 11 våningar höga fyren.
Hotellkedjan Omena öppnar ett nytt hotell med 82 rum i centrala Helsingfors i
oktober, det blir det tredje Omena-hotellet i Helsingfors. I början av juni öppnar kedjan sitt
första hotell i centrala Köpenhamn.
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Konkurrenskraft
S V E R I G E
Tallink Silja AB; som samarbetat med Micael Bindefeld utökar samarbetet med FIN-S
Marknad och kommunikation när det gäller PR- och pressaktivitet på den svenska
marknaden. Tallink Silja är marknadsledaren på Östersjön med den modernaste
fartygsflottan, nya hotell i Riga och ett brett destinationsutbud. Ett stort fokus sätts idag på
Östersjöns nya nöjeskvarter Galaxy och den senaste destinationen – Riga.
Fritidsresor och ICEHOTEL i Jukkasjärvi inleder ett samarbete med direktcharter till
Kiruna. Man provar först med en avgång den 16 april med 235 platser för målgruppen barnoch familjeresenärer. En tvådagarsvistelse på ICEHOTEL kombineras med fyra dagar i
Björkliden eller Abisko.
Bonniers investeringsbolag B Media Invest (BMI) har investerat i Göteborgsbaserade
Reseguiden.se. Resesajten är en av de största i Sverige och kombinerar en avancerad
sökmotor för prisjämförelser med en 300 000 medlemmar stor community. Enligt egna
beräkningar förmedlade Reseguiden.se resor för över en miljard kronor under förra
verksamhetsåret.
SSQ Award, Scandinavian Service and Quality Award är Sveriges största
kvalitetsutvecklingsprogram inom hotell- och konferensnäringen. Utmärkelsen SSQ
Award 2009 delades ut i tre kategorier på Mystery Shopping-dagen i Stockholm i januari.
Priset Konferens med övernattning gick till Comwell Varbergs Kurort, priset för Dagkonferens
till Umeå Folkets Hus och priset för Affärshotell till Hotel Diplomat.
2010 fyller flyget i Sverige 100 år och Föreningen Svenskt Flyg får en nystart. Wilhelm
Jansson har knutits fastare till föreningen som samordnare och kommer att vara projektledare
för arrangemanget Flyg med Framtid. Svenskt Flyg antog under fjolåret en ny kommunikativ
plattform och genomförde flera seminarier.
I N T E R N A T I O N E L L T
Åbo Skärgård utsågs till ”hemlandets pärla” inför årets MATKA-resemässa i Helsingfors.
Utmärkelsen går till ett område, en stad eller en kommun som skiljer sig från mängden samt
stödjer mässans tema. Det är första gången som mässan delar ut denna utmärkelse.
Vasa stad har återinfört tillgången till Facebook på stadens arbetsplatser.
Användningen har varit stoppad i en och en halv vecka på grund av överbelastning av nätet
när många anställda använde nätcommunityn. Vasa stad anser att de sociala medierna främjar
nätverk mellan människor.
Vasa stad får en ny visuell framtoning med en ny logga som offentliggjordes den 21
januari i Helsingfors och Vasa. Den livfulla färgen står för energi och solsken och knyter an till
stadens styrkor. Vasaregionen är i rörelse och unik med sin stora koncentration av industri och
energikompetens. I loggan bildar orden VAASA VASA vågor av bokstäver och signalerar det
maritima.
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Restaurang och mat
S V E R I G E
Alkoholutredningens förslag om att korta öppettiderna på krogar för att motverka våld och
misshandel röstas ned av Regeringen och krogar får fortsätta att ha öppet till klockan
fem på natten. Branschen jublar men Nykterhetsrörelsen, Polisen och Restaurangfacket håller
inte med.
Lågkonjunkturen har inte påverkat lunchpriserna i Stockholm som fortfarande är
dyrast i landet. Under 2009 ökade snittpriset för en lunch i huvudstaden med 4,3 procent
vilket är en procent högre än rikssnittet. Slussen toppar listan med 95 kronor för en lunch tätt
följt av city med 85,70 kronor. Billigast äter man i Danderyd och Bandhagen.
I slutet av året måste ”enkelt avhjälpta hinder” vara åtgärdade i allmänna utrymmen som
hotell och restauranger. Syftet är att platserna ska göras mer tillgängliga och
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Tommy Myllymäki som driver Julita Värdshus i Södermanland och Den Småländska
Kolonin i Jönköping vann den svenska uttagningen till Bocuse d’Or. Tommy får
representera Sverige vid Bocuse d’Or-EM i Genève i juni och om han går vidare blir nästa steg
Bocuse d’Or-VM januari 2011 i Lyon.
I N T E R N A T I O N E L L T
Amerikanska musik- och samhällsmagasinet Rolling Stone öppnar en restaurang med
bar och lounge i Los Angeles. Konceptet liknar Hard Rock Café och Planet Hollywood där man
omges av saker från musikvärlden, och på sikt kan detta handla om en restaurangkedja.
Pizzabagare i Neapel har kämpat i 25 år för att få sin pizza skyddad från plagiat och nu har EU
beslutat att ge officiellt erkännande åt den napolitanska pizzan. Den pizzeria som nu
vill servera den äkta pizzan måste ansöka om att få en TSG-stämpel (Traditional Speciality
Guaranteed).

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Statistik från Ving visar att Mallorca och Gran Canaria fortsätter att vara svenskarnas
vanligaste charterresmål trots nya trendiga destinationer. Turkiet och Thailand finns också
på toppen där de befunnit sig sedan de slog igenom i början av nittiotalet. Volymen i Turkiet
har ökat med 30 procent mot förra sommaren mycket tack vare de nya resmålen Kemer,
Beldibi och Camyuva. De senaste fem åren har Ving utökat volymen till Turkiet med närmare
70 procent.
Skräddarsydda resor ökar och senast ut är Läs och res som vanligtvis arrangerar rundresor
med bestämda avresedatum. Nu erbjuder man möjligheten att välja en resa i katalogen och
sedan bestämma tidpunkten för resan själv.
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Under 2009 minskade resebyråernas försäljning med tolv procent, från 32,5 till 28,8 miljarder
kronor. Men det fjärde kvartalet började försäljningen att öka igen och det är främst
privatresorna som börjar ta fart, något som märks på försäljningen av charterresor och
paketresor med reguljärflyg. Affärsresandet ligger fortfarande efter men verkar ha stabiliserats
något.
Via Travel köper den svenska resebyråorganisationen Swetravel som är den näst
största sammanslutningen för fristående resebyråer. I slutet av förra året havererade
förhandlingarna om en fusion med konkurrenten Travelnet. Efter sammanslagningen får Via
Travel 60 säljställen.

Turism
S V E R I G E
Finlands turistråd (MEK) har i samarbete med sin internationella PR-byrå Miltton
(www.miltton.fi), gett FIN-S Marknad & Kommunikation i Stockholm förtroendet att ta
hand om Finlands PR- och pressaktivitet på den svenska marknaden. I första hand
gäller det pressresor och produktion av nyhetsbrev.
Sälen storsatsar på nya parkupplevelser och har öppnat Lindvallen Pink Park och
Tandådalen. Pink Park har fått en ansiktslyftning med ny design och till sin hjälp har man haft
en av världens främsta parkdesigners, David Ny som bland annat är aktuell som rådgivare för
OS i Vancouver.
Sverige satte rekord som turistland 2009. Antalet utländska övernattningar i landet ökade
med 3,3 procent och billigare boendeformer ökade med 4-6 procent, enligt Tillväxtverket. Den
svaga kronan och mer reklam för Sverige utomlands bidrog till ökningarna.
Svenska besöksnäringen sysselsatte i fjol 160 000 personer och omsatte 244
miljarder kronor. Exportvärdet av den utländska konsumtionen i Sverige uppgick till 90,9
miljarder kronor och överstiger därmed det samlade värdet av den svenska stål- och
järnexporten.
Övernattningarna på campingplatserna i Sverige ökade 2009 med 6,1 procent och på
förmedlade privata stugor och lägenheter var ökningen 4,4 procent. På hotellen låg
övernattningarna kvar på samma nivå som under 2008, men antalet sålda rum minskade med
tre procent och de totala logiintäkterna minskade med 5,2 procent.
I N T E R N A T I O N E L L T
Man kan nu få personlig guidning i Vasa genom mobilen med Mobitouren. Genom att
ladda ned en kod får man tillgång till två promenadturer i staden med guidning som berättar
om bland annat byggnader och betydelsefulla personer. Fokus ligger både på historia och nutid
och man kan även få shopping- och restaurangtips. www.visitvaasa.fi
Billigaste liftkortet i kontinental-Europa finns i Kranjska Gora i Slovenien där ett
sexdagarskort kostar 1 500 kronor. Dyrast är St Moritz i Schweiz där det kostar nästan det
dubbla. Detta enligt en jämförelse bland liftkortspriser gjord av Freeride.se och flygbolaget
Easy Jet.
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I Pricerunners årliga jämförelse av internationella skidorter har man tittat på 32 skidorter i 14
länder i Europa, Kanada, Japan och USA. Billigast är Östeuropa där en vecka i den tjeckiska
skidorten Harrachov kostar 21 000 kronor för en familj på fyra personer. Motsvarande resa till
de franska skidorterna kostar upp till fyra gånger så mycket.
Sri Lanka är påväg tillbaka som resmål och flera researrangörer som Apollo, Ving,
Fritidsresor och Temaresor börjar nu att sälja resor till landet efter ett antal års uppehåll. I maj
2009 upphörde det långa inbördeskriget.
Den 20 mars öppnar Storbritanniens läskigaste berg- och dalbana Thirteen i Alton
Towers i Staffordshire norr om Birmingham. Banan har kostat 175 miljoner kronor att bygga
och konstruerats av några av världens främsta berg- och dalbanekonstruktörer. Man måste
vara mellan 16 och 55 år gammal för att få åka.
EU-projektet Scandinavian Islands har som mål att skärgårdarna mellan Stockholm
och Finland ska bli kända på samma sätt som alperna som en enhet. Projektet har
officiellt varit igång sedan förra sommaren och säsongen 2010 är den första då besökarna på
allvar ska lära sig var Scandinavian Islands ligger. www.scandinavianislands.com

Transporter+
S V E R I G E
Den 29 mars börjar airBaltic flyga från Umeå till finska Vasa och Riga i Lettland. Båda
rutterna får fyra rundturer i veckan och ska trafikeras med Fokker 50-plan. Detta är en stor
möjlighet för turismen i både Västerbotten och Österbotten.
Skellefteå kommun tar över driften av Skellefteå Airport från Luftfartsverket. Ett
bolag kommer att bildas och förändringen sker den första april. Skellefteå kommun betalar en
krona för fastigheten och överlåtelsen omfattar hela verksamheten vid flygplatsen.
I slutet av året beslutade Storumans kommun att avveckla sitt stöd till flygplatsen i
Gunnarn. Det mesta pekar nu på att flygplatsen läggs ner den sista februari.
I mars och april satsar Gotlandsflyg på weekendresor med flyg och hotell till Riga.
Man vill erbjuda gotlänningen ett attraktivt reseutbud från sin egen flygplats med sin lokala
reseoperatör vilket innebär att man reser bekvämt, slipper transfertider och sparar tid, pengar
och miljö.
Framgången för Hertz gratistjänst Freerider fortsatte under 2009. Totalt gjordes 5 700
gratisresor vilket var en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Även
medlemsantalet nådde en ny rekordnivå. Vid årsskiftet hade Hertz Freerider över 37 000
medlemmar varav 7 000 nya, en ökning med 23 procent.
Skyways nya flyglinje mellan Stockholm och Röros tros bli ett lyft för Funäsdalsberget och man räknar med en 15-procentig ökning av antalet skiddagar. Funäsdalen satsar
nu på att bli en av Nordens mest attraktiva alpina destinationer och för att en region ska
kunna utvecklas krävs goda kommunikationer.
Arlanda Express ska bygga om alla sina järnvägsvagnar som går mellan Stockholm och
Arlanda flygplats. Det första nya tåget sätts i trafik i år och den totala investeringen beräknas
kosta 100 miljoner kronor.
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Många tar bilen till Arlanda och politiker vill nu att allt fler reser kollektivt till flygplatsen.
Tidigast i december 2011 ska det därför gå att ta pendeltåg från Stockholm till
Arlanda på ett smidigt sätt.
I N T E R N A T I O N E L L T
Norwegian har ingått avtal med Fritidsresegruppen om att flyga arrangörens kunder
till Kanarieöarna och Egypten nästa vinter. Kontraktet är värt 170 miljoner norska kronor
och man kommer att flyga med Norwegians nya Boeing 737-800-plan.
SAS och flygplatsen Kastrup i Köpenhamn vill locka transitpassagerare från bland annat
Stockholm och Göteborg. Med ett nytt program vid namn World Class Transfer ska man
snabbt dra ytterligare 50 000 passagerare till Kastrup enligt bolagens kalkyler, och med
tio minuters kortare transittid ska flygplatsen erbjuda ytterligare 43 förbindelser.
Bombardiers nya höghastighetståg Zefiro 380 är det snabbaste passagerartåget på räls i
kommersiell trafik i världen. Det kinesiska järnvägsministeriet har beställt 1 120 vagnar för
27 miljarder kronor och om två år beräknas trafiken vara igång i Kina.
Antalet resenärer som flyger på linjen mellan Norrköping och Helsingfors fortsätter
att öka kraftigt. Under januari månad ökade antalet passagerare med hela 92 procent på
Finnair/Finncomms linje mellan Norrköping och Helsingfors jämfört med motsvarande månad i
fjol. Linjen är skräddarsydd för att passa Finnairs avgångar till Peking, Shanghai, Hongkong,
Tokyo, Nagoya, Osaka, Seoul, Bangkok och Delhi.
Viking Line lämnar det försenade fartygsbygget i Spanien. Därmed ökar rederiets
förutsättningar för att utnyttja den internationella varvskrisen och beställa två fartyg för linjen
Stockholm-Åbo. Man genomför nu en offertrunda bland världens främsta varvsindustrier för att
få fram bra priser.
Flygbolaget Norwegian hade under 2009 sitt bästa resultat någonsin. Rörelseresultatet
för fjärde kvartalet var på 50,3 miljoner norska kronor och för hela året gjordes en nettovinst
på 446 miljoner norska kronor. Varje plan flög i genomsnitt 10,4 timmar per dygn, jämfört
med 9,9 timmar år 2008.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Allt fler väljer att köpa tjänster och varor av företag som arbetar aktivt för att
minska klimatförändringar, enligt en attitydundersökning av Naturvårdsverket. Viljan att
betala extra är störst bland kvinnor där de flesta kan tänka sig att betala fem procent extra för
klimatets skull. Konsumenterna kräver också att det ska vara enkelt att vara miljövänlig, en
trend som kallas ”eco-easy”.
Svenska folket tänker inte sluta resa vare sig av miljöhänsyn eller finanskris och är
så desperata efter utlandssemestrar att man är beredd att skippa flyget och åka buss
dit, enligt resesajten Skyscanners senaste undersökning. Man är ändå angelägen om att resa
miljömedvetet och researrangörer planerar för en ökad efterfrågan av bussresor och
tågcharter i Europa under 2010.
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Hotell- och turistföretagen i Sigtuna, som är Sveriges fjärde största övernattningsdestination, går ihop för att minska utsläppen. Målet är att profilera staden och att hjälpa
Arlanda flygplats att klara sitt utsläppstak.
I N T E R N A T I O N E L L T
WI-Resor lanserar en vandringsresa till Marocko som gynnar lokalbefolkningen. Detta
görs i samarbete med Kasbah du Toubkal, ett hotell högt upp i Atlasbergen som fått flera
utmärkelser för rättvis och ekologisk turism. Fem procent av intäkterna går direkt tillbaka till
den lilla byn Imlil och pengarna går till sjukvård, hälsoinrättningar och skolgång för barn.
Blue1 har som ett av de första reguljärflygbolagen i Norden beviljats certifikatet ISO
14001 för sitt miljöledningssystem. Hållbarhet är ett centralt led i Blue1:s tillväxtstrategi.
Certifieringen omfattar Blue1:s operativa verksamhet.

Turismkalendern
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se.
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se.

Februari
18-21/2

BIT - Milano (www.bit.fieramilano.it)

18/2

Information resegaranti- och paketreselagen - Mjölby (www.turism.se)

18/2

Information resegaranti- och paketreselagen - Vadstena (www.turism.se)

18/2

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

18/2

Skärgårdskonferens expo - Strandvägen (www.visitskargarden.se)

19/2

Information resegaranti- och paketreselagen - Motala (www.turism.se)

22-22/3

Kunskapsdagarna - Scandic Star, Sollentuna (www.kunskapsdagarna.nu)

23/2

Besök på Residenset / SKÅL Göteborg - Göteborg (www.skal-sweden.org)

23/2

Information resegaranti- och paketreselagen - Enköping (www.turism.se)

23-25/2

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

24/2

Finlands festivaler - Finlands Ambassad, Stockholm (www.visitfinland.se)

24/2

Information resegaranti- och paketreselagen - Västerås, Köping (www.turism.se)

24-26/2

Meetings Africa - Johannesburg (www.meetingsafrica.co.za)

24-26/2

Summit on Tourism, Sport & Mega Events - Johannesburg (www.unwto.org)

24/2

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

24/2

Turistjournalisternas årsmöte - Stockholm (www.turistjournalist.org)

25-4/3

Studieresa - Kapstaden (www.sydafrikaresor.se)

26-28/2

Ferie for Alle - Herning (www.ferieforalle.dk)

26/2

VIVATTOUR 2010 - Vilnus (www.visusplenus.lt)
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Mars
2-3/3

AIME - Melbourne (www.aime.com.au)

2-9/3

Studieresa - Kwa Zulu Natal (www.sydafrikaresor.se)

3/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Varberg (www.turism.se)

3/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Kungsbacka (www.turism.se)

4/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Halmstad (www.turism.se)

4/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Falkenberg (www.turism.se)

5-14/3

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

5-7/3

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

5/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Mölndal (www.turism.se)

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)

15/3

St Patrick’s Day Workshop - Det Ny Teater, Köpenhamn (rpetersen@tourismireland.com)

16/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Falköping (www.turism.se)

17-19/3

Gastro 2010 - Helsingfors Mässcentrum (www.finnexpo.fi)

17/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Ulricehamn (www.turism.se)

17/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Höglandet (www.turism.se)

17-20/3

MITT-mässan - Moskva (http://www.mitt.ru/en/ )

17/3

St Patrick’s Day Workshop - Stadshuskällaren, Stockholm (rpetersen@tourismireland.com)

18/3

SKÅL Stockholm / Frukost - Hotel Skeppsholmen (www.skal-sweden.org)

18-20/3

ViiniExpo 2010 - Helsingfors Mässcentrum (www.finnexpo.fi)

24/3

Tillväxtdagen - TUR-mässan, Göteborg (www.rts.se)

25/3

FLIGHT CLUB fest - Park Lane, Göteborg (www.flightclub.se)

25-28/3

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

25/3

Turistjournalisternas medlemsmöte - TUR-mässan, Göteborg (www.turistjournalist.org)

26/3

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

30/3

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

April
1-3/4

Travel Fair - Pristina (www.tradefairdates.com/TRAVEL-Fair-M442/Prishtina.html)

8-10/4

International Luxury Travel Exhibition - Lugano, Schweiz (www.wata.net)

12/4

Gröna dagar med Paul Svensson / Gastro Botnia - Hemavan (www.gastrobotnia.com)

13/4

Mötestorget - Kulturhuset, Stockholm (www.motestorget.net)
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15-18/4

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

18-20/4

Germany Travel Mart - Mainz (www.germany-travel-mart.de)

19/4

Gröna dagar med Paul Svensson / Gastro Botnia - Närpes (www.gastrobotnia.com)

19-22/4

International Destination Expo - Istanbul (www.asta.org/Events/content.cfm?ItemNumber=1609)

19-22/4

International Destination Expo - Istanbul (www.asta.org/Events/content.cfm?ItemNumber=1609)

20/4

Information resegaranti- och paketreselagen - Västmanland (www.turism.se)

21-24/4

GastroNord & Vinordic - Stockholmsmässan (www.stockholmsmassan.se)

25-27/4

Dubai Entertainment Amusement & Leisure Expo - Dubai (www.themeparksdubai.com)

28-30/4

China Outbound Travel and Tourism Market - Beijing (www.cottm.com)

28/4

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Maj
5-9/5

Finlandsdagarna - Stockholms Central (www.visitfinland.com)

5/5

Flyg med framtid - Linköping (www.flyghuvudstaden.se)

20/5

Hospitality Forum 2010 - Hilton Kalastajatorppa, Helsingfors ()

24-27/5

TRENZ - Auckland (www.trenz.co.nz)

25-27/5

Global Travel & Tourism Summit - Beijing (www.globaltraveltourism.com)

25-27/5

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

26/5

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

28/5

SKÅL Stockholm / Sommaravslutning - Skärgårdsmässan (www.skal-sweden.org)

28-30/5

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

29-4/6

Australian Tourism Exchange - Adelaide
(www.tourism.australia.com/BTEvents.asp?al=516&lang=EN&sub=0321)

30-31/5

Swedish Workshop - Stockholm (partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Varatjanster/Aktiviteter/Aktuella-aktiviteter/Swedish-Workshop/)

Juni
2-6/6

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

3/6

Kapitalmarknadsdagen - Grand Hotel, Stockholm (www.rts.se)

29-1/7

The Americas Incentive Business Travel and Meetings Exhibition - Baltimore, USA
(www.aibtm.com)

30/6

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Juli
28/7

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

September
5-11/9

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

15-16/9

Eventdagarna - Svenska Mässan, Göteborg (www.eventdagarna.se)
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22/9

HAAGA-HELIA E-handelsseminarium - Helsingfors ()

29/9

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Oktober
1-3/10

Turun Ruokamessut 2010 - Åbo Mässcentrum ()

5-7/10

ITE&CMA och CTW - Bangkok (www.itcma.com.sg)

6-7/10

Finland Workshop - Stockholm/Helsingfors (www.visitfinland.com)

6-8/10

MITM Americas - Quito, Ecuador (www.mitmamericas.com)

7-12/10

SKÅL världskongress - Sydney (www.skal.org)

14/10

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

21/10

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

27/10

FörTurs Kompetensdag - Stockholm (www.turism.se)

27/10

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

28/10

Svenska Rese- och Turistgalan - Stockholm (www.rts.se)

28-31/10

Viini, ruoka & hyvä elämä 2010 - Helsingfors Mässcentrum (www.finnexpo.fi)

November
5-7/11

SkiExpo 2010 - Helsingfors Mässcentrum (www.finnexpo.fi)

8-11/11

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

15-18/11

International Golf Travel Market - Valencia (www.igtm.co.uk)

16-17/11

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

24/11

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

25/11

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

December
6-8/12

World Green Tourism Congress - Abu Dhabi (www.worldgreentourism.ae)

Januari
20/1

FITUR 2010 - Madrid (www.fitur.ifema.es/default_i.html)

Februari
1-2/2

Besöksnäringens Ledarforum - Kolmården (www.shr.se)
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