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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!

Januaritrender 2010
Hotell
S V E R I G E
Scandic fortsätter att förbättra sin service för gäster med funktionshinder, bland
annat genom en inventering av alla sina hotell för att se hur man lever upp till behoven hos
gäster med speciella behov. På varje hotells hemsida redovisas svaren på 80 frågor, allt från
hur långt det är mellan parkeringen och entrén till hur breda dörröppningarna är.
NCC har fått i uppdrag att bygga Clarion Hotel på Arlanda flygplats. Beställare är
Luftfartsverket och kontraktet är värt 545 miljoner kronor. Hotellet ska stå klart i november
2012.
Stockholm Business Region varnar för brist på hotellrum i Stockholm om några år,
trots att det just nu pågår flera stora hotellbyggen. Antalet gästnätter ökar trots lågkonjunktur
och fler hotell kommer att behövas, framförallt saknas lågprishotell.
Krusenberg Herrgård satsar på ny spaverksamhet och bygger ett 150 kvadratmeter
stort spa i två våningar enligt koncept från Kerstin Florian. Krusenberg tillhör hotellgruppen
Sjönära möten tillsammans med Smådalarö gård och Fågelbro hus.
Alla hotell som marknadsför och levererar paketarrangemang där logi ingår måste enligt
resegarantilagen ställa en säkerhet hos Kammarkollegiet. Detta kostar tid och pengar och
därför ställer SHR en kollektiv resegaranti hos Kammarkollegiet för sina medlemmar.
Man kan nu övernatta ombord på Prince Van Orangiën på Strandvägen i Stockholm.
Båten är byggd år 1935 och har fram till 2007 varit ett privat hem. Fartyget ägs idag av
Agneta Green och Magnus Ek på Oaxen. På Strandvägen ligger båten i tre månader innan den
återvänder till sin hemmahamn på Oaxen.
På koncepthotellet Story Hotel vid Stureplan i Stockholm kan man uppleva snygg design till
billigare pris, eftersom man har sparat in på personal och det inte finns någon reception eller
roomservice. Man bokar på nätet och får sedan en nyckelkod som sms till mobilen,
ett dubbelrum kostar från 1 190 kronor. www.storyhotels.com
I N T E R N A T I O N E L L T
Dubai är i ekonomisk kris och landets turistnäring har reapriser. Femstjärniga hotell i
stadskärnan erbjuder dubbelrum för under 1 000 kronor natten vilket är upp till 50-60 procent
under normalpriset.
Ännu ett japanskt tubhotell har öppnat i Kyoto. Det nio våningar höga hotellet rymmer
125 tuber, förvaringsskåp, duschar, en lounge och här erbjuds lyx i ett litet utrymme för en
billig penning. ”Sovrummet” är utrustat med en panel som styr ljus och ljudanläggning.
Väckning går att ställa in så att ljuset tänds gradvis för att påminna om morgonsol.
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I italienska Alperna öppnar ett nytt eko-spa på 1 500 meters höjd över havet.
Till Vigilius Mountain Resort tar man sig endast med kabinbana eller till fots. Det lyxiga spa:t
har 35 hotellrum som kostar från 2 400 kronor natten och sex sviter som kostar från 6 100
kronor natten.
Le Grey är ett av Beiruts nyaste hotell som ligger i stadens historiska kärna.
Hotellet öppnade i oktober och har panoramautsikt över Medelhavet och bergskedjan Mount
Lebanon, från hotellets bar på taket, pool och restauranger.
För nionde året i rad får Las Ventanas al Paraiso i Los Cabos i Mexiko toppbetyg i en
bedömning av de absolut bästa och mest exklusiva hotellen, resorterna och restaurangerna i
Nordamerika och Karibien. Las Ventanas har ett sjuttiotal sviter med handgjorda mexikanska
möbler och alla rum har teleskop där gästerna kan studera stjärnhimlen.
Som ett första steg mot ett gemensamt klassificeringssystem i Europa går sju länder
samman och klassificerar från årsskiftet sina hotell enligt gemensamma kriterier.
Det gäller Sverige, Tyskland, Holland, Österrike, Schweiz, Ungern och Tjeckien. EU,
hotellkedjor, kongressarrangörer, och internationella bokningssajter har länge framfört
önskemål om detta.
Santiburi Beach Resort Golf & SPA och Santiburi Samui Country Club på Koh Samui i
Thailand har inlett ett nära samarbete med Mauritzberg Golf & Sea Resort och
Mauritzberg Golf Club. Man kommer tillsammans bland annat att anorda ett golf-event på
Mauritzberg sommaren 2010 med golf, underhållning, mat och dryck. www.santiburi.com /
www.mauritzberg.se
Hotelzon har skapat ett bokningsprogram för iPhone och ger affärs- och privatresenärer
möjlighet att boka boende via sin telefon. Mjukvaran finns att ladda ner i iTunes och finns
tillgänglig på 17 språk inklusive svenska, danska, norska och finska.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Verksamhetsåret som Ving avslutade i september innebar ett rekordresultat.
Rörelseresultatet ökade med 11,6 procent jämfört med i fjol, till 222 miljoner kronor. Det är
sjätte året i rad som Ving sätter nya resultatrekord. Omsättningen ökade med 2,4 procent till
4 222 miljoner kronor. Vinstmarginalen ökade därmed från 4,8 till 5,3 procent.
I Reseguidens Spa-kamp tävlade 14 nominerade spa-anläggningar i Sverige, Norge och
Danmark om att få titeln Skandinaviens bästa spa. Yasuragi Hasseludden tog
guldmedalj, följt av Selma Spa på en andraplats och Varbergs Kurort på tredjeplats.
TUR-mässan den 25-28 mars närmar sig och man har startat ett besöksråd med 8-10
personer som representerar olika kategorier av fackbesökare. I det nystartade rådet
ingår bland andra travel managers, resesäljare, transportörer och reseproducenter.
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Restaurang och mat
S V E R I G E
Max har öppnat en ny restaurang med 130 sittplatser i Kista galleria. Företagets fokus
ligger nu på att växa framförallt i huvudstaden men också i Göteborg och Malmö.
Alla restaurangerna ska drivas i egen regi, vilket är Max affärsidé.
Visit Sweden, Exportrådet och Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att
marknadsföra svensk mat och svenska måltidsupplevelser för att locka turister både
nationellt och internationellt. Tillsammans ska man ta fram en kommunikationsstrategi för att
förmedla bilden av Sverige – det nya matlandet.
Ombord på Viking Lines Cinderella anordnas för andra året i rad en whiskeymässa för
finsmakare. 400 whiskeymärken finns representerade och den dyraste är en femtioårig
Glenfiddich för 127 000 kronor.
Hösten har varit dålig för Stockholms finkrogar där flera har tappat runt 20 procent i
omsättning det senaste halvåret jämfört med året innan. Främst är det företagskunderna som
har svikit och uppfattningen är att mellanklasskrogarna klarat sig bättre.
Det ska bli möjligt för kaféer att servera alkohol då en ny alkohollag träder i kraft i
sommar. Idag krävs att man har lagad mat om man ska få servera alkohol, i den nya lagen
ändras det till att gälla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Det ska dock inte gälla gatukök
och hamburgerrestauranger.
I N T E R N A T I O N E L L T
Kogi i Los Angeles är en rullande kiosk som säljer koreanska tacos. Man har fullt nästan
varje kväll och kommunicerar med sina gäster via Twitter.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Fritidsresor har släppt några av sina nyheter till vintern 2010/2011 och man kan nu
boka 150 av de populäraste anläggningarna i Thailand, Kanarieöarna, Egypten och Kap Verdeöarna. Man sätter också in fler regionala flyg direkt till Gran Canaria från Visby och Östersund.
Trenden är tydlig när de svenska charternyheterna för sommaren lanseras. Man satsar stort
på de lite mer exotiska resmålen som Turkiet, Egypten och Tunisien. Tunisien har från
och till funnits i katalogerna men verkar nu ha kommit för att stanna.
Både Ving och Fritidsresor har ökat sin omsättning jämfört med i fjol. Samtidigt har
det blivit alltmer populärt att hyra hus på utlandssemestern. Mest eftertraktade av skandinaverna är semesterbostäder i Italien och Frankrike.
SeaScape Tours AB har från årsskiftet tagit över Stockholm Tourist Service.
SeaScape Tours är en oberoende incomingresebyrå som sedan 1995 erbjudit utflykter och
sightseeing för passagerare på kryssningsfartyg som kommer till svenska hamnar. Stockholm
Tourist Service har sedan starten 1992 etablerat sig som en av de största incomingresebyråerna mot den finska marknaden.
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Nätverket Schyst resande har gjort en undersökning bland 33 researrangörer om
miljöarbete, arbetsvillkor, prostitution och förbud mot barnarbete. Ingen av de
undersökta arrangörerna har en etisk policy som följs upp av oberoende kontrollanter och
endast en har en offentlig policy.
Det är rusning efter solresor och under årets första vecka sålde Fritidsresor 42 procent fler
resor till solen än under samma vecka året innan. Ving rapporterar en ökning på 20-25 procent
och även Apollo ser en ökning. All inclusive-resor ökar kraftigt och populära resmål är Egypten,
Turkiet, Thailand och Grekland.
Travellink Affärsresor startar franchiseverksamhet och den första franchisetagaren är
Staffan Brödjegård som kommer att representera Travellink i Halmstadsregionen.
Den huvudsakliga uppgiften för franchisetagarna är att sälja in Travellinks koncept till nya
affärskunder.
Ving lanserar ett nytt katalogkoncept som ska ersätta den gamla katalogen. Katalogen
ersätts av en mindre hotellkatalog och ett nytt inspirationsmagasin, som kommer ut med tre
nummer per år med premiärnummer i januari. Webben är numera den viktigaste försäljningskanalen och 60 procent av Vings kunder bokar sin resa där, därmed har katalogen tappat sitt
ursprungliga syfte.

Turism
S V E R I G E
I vinter är det Stockholm och fjällen som gäller för svenskarna enligt SJ:s nya resebarometer. Stockholm är den hetaste staden och Åre är det resmål som lockar allra mest.
På frågan om vilken speciell attraktion man helst besöker i sommar leder Ishotellet i
Jukkasjärvi med 20 procent av rösterna, och på andra och tredje plats kommer julmarknaderna på Skansen och Liseberg.
Lågprisvarhuset Gekås i Ullared ger kassaklirr och ägarna Torbjörn Bäck och Thomas
Karlsson har under två år i rad plockat ut 20 miljoner kronor i utdelning. Kanal 5:s tv-serie om
varuhuset är ytterligare draghjälp och man kan se fram emot en rekordförsäljning i år.
Intresset för fjällsemester i vinter är större än förra vintersäsongen enligt Skistars
siffror över bokningsläget. Till och med vecka 49 hade Skistar fått in åtta procent fler
bokningar inför vintern än motsvarande period förra året.
2010 börjar bygget av Skivillage med ett sjuttiotal bostäder i Funäsdalen. 38 liftnära
bostadsrätter på 60-104 kvadratmeter ingår i första etappen som påbörjas under andra
kvartalet 2010. I etapp två planeras hotell med ett femtiotal lägenheter.
Gränstrafiken vid Svinesund mellan Sverige och Norge slår alla rekord. Det har skett
närmast en explosiv trafikökning över de gamla och nya Svinesundsbroarna och 6,3 miljoner
fordon beräknas passera under 2009. Det är en ökning på 6,8 procent eller 400 000 fordon
jämfört med 2008.
Prag och London är populärast när svenskarna vill åka på en cityweekend men
partystaden Berlin klättrar mest, enligt resebyrån Airtours som har sammanställt
svenskarnas populäraste cityresmål för 2009. Dyrare städer som Rom, Venedig och Bryssel
tappar på grund av finanskrisen, liksom mer avlägsna resmål som Bangkok och New York.
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Antalet investeringar i Sverige ökar trots lågkonjunktur och det är billigt och attraktivt att
göra investeringar i landet enligt den statliga myndigheten Invest in Sweden Agency, ISA.
Under första halvåret 2009 arbetade ISA med regionala partners med omkring tio utländska
investeringar och förfrågningarna har fortsatt att strömma in.
Det statliga språkrådet på Institutet för språk och folkminnen kommer varje år med nya ord
till det svenska språket. 2009 tillkom bland annat ”frimester” – semester utan att vara
uppkopplad till arbetet via e-post eller mobil, ”hemester” – semester som tillbringas på
hemorten, och ”svemester” – semester som tillbringas i Sverige.
Det kungliga har blivit trendigt och man kan nu resa i Bernadottes fotspår i södra
Frankrike. Det är Temaresor som ordnar rundresan, tänkt som en förberedelse inför
Kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop.
På många arbetsplatser finns regler i kollektivavtalen som ger anställda över 40 år
längre semester. En man anställd på Arbetsförmedlingen tyckte att det var orättvist och
anmälde till diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är av annan åsikt och kommer inte att
driva fallet till domstol.
På sagolekhuset Junibacken i Stockholm är just nu åtta av tio besökare ryssar.
Främst älskar de Karlsson på taket. Astrid Lindgrens böcker har sålts i otroliga upplagor i
Ryssland, och Karlsson på taket är så populär på grund av en tecknad film som gjordes i
dåvarande Sovjetunionen på 1970-talet.
I N T E R N A T I O N E L L T
Världens mest populära sevärdhet är Eiffeltornet i Paris, enligt en undersökning av
Hotels.com med över 10 000 tillfrågade resenärer. Eiffeltornet som fick 16 procent av rösterna
slår S:t Peterskyrkan i Rom som fick nio procent och Taj Mahal i indiska Agra som fick åtta
procent.
Journeywoman.com är en ny resesajt som endast riktar sig till kvinnor. Här kan man
läsa om allt från vad en kvinnlig resenär bör packa ner i resväskan till vilken sorts hatt man
kan bära i olika länder utan att riskera att skapa kulturkrockar.
I vinter arrangeras den första svenska skidresan till Kina, närmare bestämt till
Manchuriet i landets nordöstra hörn. Här kan man besöka miljonstaden Harbin, se miniatyrversionen av den Förbjuda staden och Kinesiska muren. Men framförallt handlar resan om
skidåkning. www.varldensresor.se
Varje år reser över 1 300 muslimer från Sverige på pilgrimsresa till Mecka.
Hajjritualerna tar fem dagar och pilgrimerna börjar gå från Mecka, fortsätter till Mina och
Arafat, sover en natt utomhus i Muzdalifa och går sedan tillbaka till Mecka. Hela resan tar tre
till fyra veckor beroende på vilken organisation som är arrangör.
Fiji i Stilla Havet som har drabbats hårt av finanskrisen satsar nu på att locka tillbaka
turisterna. I våras devalverades valutan med 20 procent för att stimulera ekonomin och
sedan sänkte turistnäringen priserna. Nu har regeringen beslutat att införa sommartid för att
förlänga den ljusa tiden på dygnet med en timme. Sommartiden införs natten mot den 29
november och gäller fram till den 25 april.
I januari öppnar en svensk skola för barn i åldern 3-15 på semesterorten El Gouna i
Egypten. Lektionerna anpassas till elevernas tidigare skolgång och lärarna har svensk
behörighet. www.svenskaskolanegypten.se
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Nyligen invigdes skyskrapan Burj Dubai i Förenade arabemiraten. Skrapan som är över
800 meter hög är synlig på 9,5 mils håll och högst i världen. De undre 605 meterna är av
betong medan toppen är av stål.
En utställning om Abba öppnar den 27 januari på Londons Earls Court och det blir
Stellan Skarsgårds röst som guidar besökarna. I utställningen kommer man att kunna
följa idolernas historia genom 25 rum. Om några år ska utställningen komma till Djurgården i
Stockholm.
De mest omtycka solresmålen under det gångna decenniet toppas av Kanarieöarna,
enligt Ticket. Tvåa kommer turkiska Alanya och trea grekiska Kreta. Svenskarnas äldsta
semesterresmål Mallorca får en fjärdeplats och populära thailändska Phuket kommer femma.
Pricerunners internationella prisstudie 2009 visar att de nordiska huvudstäderna fortfarande är bland de dyraste i världen. Inom Europa minskar prisskillnaderna och i USA och
Asien har hemelektroniken blivit billigare. Billigast i Europa är Warszawa följt av Prag och
Vilnius medan billigaste huvudstäderna i världen är Mumbai, Bangkok och Shanghai.

Transporter+
S V E R I G E
Ryanair lanserar tre nya sommardestinationer, Malaga, Faro och Béziers. Från Skavsta
kan man flyga till Béziers i Frankrike från den 13 april, till Faro i Portugal från den 31 mars och
till Malaga i Spanien från den 23 juni. Från den 25 juni kan man även flyga från Göteborg till
Malaga. De nya rutterna kommer att ha två avgångar i veckan.
Förberedelserna inför etableringen av rymdturism i Kiruna är igång och planerna för
utbyggnaden av Kiruna flygplats börjar ta form. Luftfartsverket är berett att satsa 47 miljoner
kronor om Tillväxtverket bidrar med lika mycket.
Svenska Seanet med Ingvar Kamprad som en av ägarna installerar mobiltelefoni och
bredband på färjor och kryssningsfartyg. Bolagets lösning är att sätta upp bassationer för
vanlig gsm-telefoni på ett fartyg och sedan etablera kontakt med land via satellit.
SJ:s kunder är missnöjda och ger underbetyg både för service och punktlighet. I årets
mätning får SJ betyget 55,6 av 100 möjliga vilket är mycket lågt enligt Svenskt Kvalitetsindex.
Det är nu tågbolagens plikt att leda dig på rätt väg enligt ett EU-beslut och man ska
inte behöva undra hur man till exempel hittar till rätt perrong i Borlänge när man kommer från
Stockholm. Ett annat EU-beslut slår fast att tågbolagen har ett större ansvar för att
kompensera sina passagerare vid förseningar.
Den 28 mars startar Norwegian en direktlinje mellan Arlanda och Bergen på Norges
västkust. Sträckan kommer att trafikeras sex dagar i veckan, måndag till fredag samt
söndagar. Samtidigt öppnar man en direktlinje mellan Kastrup och Bergen som trafikeras på
samma sätt.
Viking Line överväger att beställa nya fartyg av finska skeppsvarv för att konkurrera
med Silja Line, och eftersom miljökraven skärps år 2015 krävs ny teknologi. Viking Lines
senaste beställning gick till Spanien och passagerarfärjan med arbetsnamnet ADCC sätts in på
trafiken mellan Mariehamn och Kapellskär.
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Ryssland vill ha en fungerande järnväg till USA. Genom en tunnel under Berings sund ska
det bli möjligt och chefen för det statsägda järnvägsbolaget menar att det kommer att vara
möjligt inom tio års tid.
Finnairs partner Finncomms satsning på linjen Norrköping-Helsingfors har blivit en
succé. Enligt statistik från Norrköpings flygplats ökade antalet passagerare med 110 procent
under november jämfört med samma period året innan. Östgötarna reser vidare från
Helsingfors till främst Bangkok, Shanghai och Hongkong.
Det går bra för Skavsta flygplats där antalet passagerare 2009 ökade med 1,8 procent.
Under december månad flög 8,4 procent fler från Skavsta jämfört med motsvarande period
året innan.
SJ och Banverket inrättar vid Linköpings universitet en ny doktorandtjänst som går
ut på att konstruera de optimala tidtabellerna för att tågen ska komma fram i tid. Att
små förseningar uppstår måste man ta med i beräkningarna så att effekterna blir så milda som
möjligt.
I N T E R N A T I O N E L L T
Finavia har öppnat en spa-anläggning ”Via spa” på Helsingfors flygplats. Här finns
bland annat stenbastu, ångbastu, granrisbastu, finländsk bastu och en mineralvattenpool med
utsikt över flygtrafiken.
Berlins flygplats Schönefeldt kommer att döpas om till Willy Brandt-flygplatsen efter
utbyggnaden som väntas bli klar år 2011. Luftbro-flygplatsen Tempelhof har stängts och
planer finns även på att stänga Västberlins gamla flygplats Tegel.
Flygorganisationen IATA höjer sin prognos för nästa års samlade förluster för
världens flygbolag till 5,6 miljarder dollar, motsvarande 40 miljarder kronor. IATA:s
tidigare prognos för nästa års förluster var 3,8 miljarder dollar eller 27 miljarder kronor.
Allt fler resenärer i USA väljer att flyga i business class igen, enligt statistik från
American Express Business Travel. En liten uppgång på biljettpriserna har också märkts.
Det är små men tydliga tecken på att allt fler känner en ekonomisk optimism.
Den globala flygindustrin gjorde en förlust på omkring elva miljarder dollar 2009
enligt IATA. Prognoser visar att förlusterna halveras 2010 till 5,6 miljarder dollar. Det värsta
verkar vara över men återhämtningen blir lång och tung.
De globala passagerarvolymerna för flygbolagen ökade med 2,1 procent under
november månad och fraktvolymerna var 9,5 procent högre jämfört med motsvarande månad
året innan. I oktober steg passagerarvolymerna med 0,5 procent.
Krisdrabbade Japan Airlines är försäljningsmässigt Asiens största flygbolag men
aktiekursen har rasat med cirka 70 procent under det gångna året. Den japanska
regeringen överväger nu att rekonstruera flygbolaget genom att försätta det i konkurs,
samtidigt som de amerikanska flygbolagen Delta och American Airlines slåss om att ta över.
Estlands regering har börjat förhandla med SAS om att ta över SAS-ägda delar av
flygbolaget Estonian Air. Estniska staten äger nu 34 procent av Estonian Air och SAS äger
49 procent. Resterande 17 procent ägs av estniska investmentbolaget Cresco.
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Det går bra för lågprisflygbolagen trots lågkonjunktur och både Norwegian och Ryanair
hade ett ökat passagerarantal i fjol. Omkring 65 miljoner passagerare flög under 2009 med
Ryanair som är Europas största lågprisflygbolag, en ökning med 13 procent jämfört med året
innan.
Norges Grand Travel Award 2010 har ägt rum och SAS fick än en gång priset för
bästa inrikesflyg, följt av Wideroe och Norwegian. För flyg inom Europa fick Lufthansa en
förstaplats följt av SAS, British Airways och KLM. Internationellt vann Thai Airways följt av
Lufthansa och British Airways.
Under december ökade antalet passagerare i Finnairs Business Class med 16 procent
jämfört med samma period 2008. Till Asien ökade antalet businessclass-resenärer med 25
procent. Flygbolaget börjar nu successivt med Full Flat ombord på sina långdistansplan, det vill
säga horisontellt fällbara stolar.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Stockholm blir i år världens åttonde viktigaste resmål, enligt en expertjury från det
brittiska flygbolaget British Airways. Listan toppas av Kapstaden där fotbolls-VM spelas, och
Stockholm är med på listan som enda skandinaviska stad och får titeln ”European Green
Capital” vilket enligt juryn kommer att attrahera ekoturister.
Visit Sweden, If och HSB erbjuder det svenskutvecklade klimatberäkningssystemet
”Svante” för sina kunder och samarbetspartners. Svante är ett verktyg som hjälper företag
att minska sina utsläpp, och är döpt efter den svenske vetenskapsmannen och Nobelpristagaren Svante Arrhenius som redan år 1896 varnade för växthuseffekten.
När organisationen Naturens Bästa summerade sommaren 2009 visade det sig vara
besöksrekord på många håll. Flera anslutna ekoturistarrangörer noterade besöksrekord,
bland andra Gotska Sandön, Klarälvens Timmerflottar och Grövelsjöns Fjällstation.
Nyligen hölls forskningskonferensen Sustainable Tourism Development i tre dagar
vid Södertörns Högskola. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte från näringen kombinerades
med djupdykningar från pågående turismforskning och dess syfte är främst kunskapsutveckling, nätverksbyggande samt att inspirera till nya forskningsinitiativ.
I N T E R N A T I O N E L L T
Nyöppnade Rafayel i London är ett nästan helt klimatneutralt hotell med 65 rum, 15
lägenheter, två restauranger , lounge, bar, spa, pool och florist. Lågenergeteknik bidrar till att
koldioxidutsläppet endast kommer att vara 17 kilo per gäst jämfört med genomsnittet 70 kilo
på övriga Londonhotell.

rismkalendern
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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.

Januari
12-17/1

Vakantiebeurs - Utrecht (www.vakantiebeurs.nl)

13-17/1

BTL - Lissabon (www.btl.fil.pt)

14-17/1

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

14-17/1

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

15-17/1

Monte Carlo Travel Market - Monaco (www.monte-carlo-travel-market.com)

16/1

Resemässan 2010 - Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping (bert.ferin@telia.com)

18/1

EventAkademins Tankesmedja - Konferensanläggningen Summit, Stockholm
(www.eventkonsult.se)

19/1

Presstillställning / Gastro Botnia - Grand Hôtel, Stockholm (www.gastrobotnia.com)

20/1

Meet Finland Workshop - MATKA, Helsinki Exhibition & Convention Centre (www.meetfi
nland.fi)

21/1

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

21/1

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

21-24/1

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

21/1

Presstillställning / Gastro Botnia - MATKA, Helsinki Exhibition & Convention Centre
(www.gastrobotnia.com)

21-24/1

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

22/1

Presslunch / Gastro Botnia - Helsingfors (www.gastrobotnia.com)

23/1

SKÅL Malmö / Årsmöte - Renaissance Hotel, Malmö (www.skal-sweden.org)

24-26/1

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

26/1

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

26-27/1

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

26/1

SKÅL Stockholm / Årsmöte, lunch - Stockholm (www.skal-sweden.org)

27/1

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

28/1

Final i Årets Kock - Globen Annexet, Stockholm (www.aretskock.se)

28-30/1

SATTE/Ittfa - New Delhi (www.satte.org)

28/1

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

29-31/1

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

29/1

ITM - India Travel Mart - Ahmedabad, Gujarat, Indien (www.indiatravelmart.com)
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Februari
1-5/2

PATA Adventure Travel & Responsible Tourism Conference - Kathmandu (www.pata.org)

2-3/2

Besöksnäringens Ledarforum - Kolmården (www.shr.se)

2/2

The Greek Roadshow in Scandinavia - Scandic Copenhagen, Köpenhamn
(www.traveldailynews.com/pages/roadshow)

3/2

The Greek Roadshow in Scandinavia - Scandic Anglais, Stockholm
(www.traveldailynews.com/pages/roadshow)

4/2

The Greek Roadshow in Scandinavia - Scandic Edderkoppen, Oslo
(www.traveldailynews.com/pages/roadshow)

5-7/2

Balttour - Riga (www.biztradeshows.com/trade-events/balttour-expo.html)

6/2

Resemässan 2010 - Linköping Konsert & Kongress (bert.ferin@telia.com)

6-7/2

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

9-10/2

Business Travel & Meetings Show - London (www.businesstravelshow.com)

9/2

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

9/2

Sverigeutbildning / FörTur - Finlandshuset Konferens, Stockholm (www.turism.se)

10/2

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

10-11/2

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

10-14/2

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

10/2

Turismparlamentet - Vasa (www.gastrobotnia.com)

11/2

Grand Travel Award - Grand Hôtel, Stockholm (www.grandtravelaward.se)

11/2

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

12/2

Hoteliers European Marketplace - London (www.europeancitiesmarketing.com)

12/2

Tourest 2010 - Tallinn (www.tourest.eu)

18-21/2

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

18/2

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

18/2

Information resegaranti- och paketreselagen - Mjölby (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)

23-25/2

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

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)
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26-28/2

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

26/2

VIVATTOUR 2010 - Vilnus (www.visusplenus.lt)

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)

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)

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)

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)

25-28/3

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)

12/4

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

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)

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)
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28-30/4

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

28/4

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Maj
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)

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)

6-8/10

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

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

27/10

FörTurs Kompetensdag - Stockholm (www.turism.se)
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27/10

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

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)
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