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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!

Majtrender 2010
Möten och evenemang
S V E R I G E
47 procent av tillfrågade 1000 svenska befattningshavare menar att det isländska
vulkanutbrottet och dess följder på flygtrafiken kommer att påverka deras framtida
inställning till alternativa mötesformer som video- och telekonferenser. Endast 26
procent av de tillfrågade anser att man kommer behöva kompensera sig med ett mer intensivt
resande nu när situationen har återgått till det normala.
I samband med det kungliga bröllopet kommer Love Stockholm att utspela sig under
två veckor med invigning på Sveriges nationaldag den 6 juni. Tanken är att festen med tema
kärlek ska bli en välkomnande mötesplats där stockholmare och hitresta ska fira tillsammans.
Kongresser blir en allt viktigare del av Svenska Mässans verksamhet. År 2010 har
redan varit det bästa kongressåret någonsin för Göteborg och Svenska Mässan. I sommar
fortsätter programmet med bland annat kongresser för genetik, biokemi och sociologi.

Hotell
S V E R I G E
I höst får Norrmalmstorg i Stockholm ett nytt femstjärnigt hotell med cirka 200 rum.
Bakom projektet står fastighetsägaren Anders Bodin och hotelloperatör blir Nobis AB som
sedan tidigare driver Operakällaren, Stallmästaregården och Café Opera.
Världens djupaste sovrum ligger i Sala silvergruva där en stor säng står placerad i en
liten uppvärmd grotta 155 meter under jord. Fler äventyrliga boenden kan man hitta på
www.unusualhotelsoftheworld.com
Bed & Breakfast har nu etablerat sig som en populär boendeform i Stockholms
skärgård. Omkring hundra värdar hyr ut rum och småstugor runt hela skärgården och allt
finns samlat i årets katalog Bed & Breakfast i Stockholms skärgård. Bakom satsningen ligger
Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget.
I N T E R N A T I O N E L L T
I Dublin kan man ta in på hotellet The Clarence som ägs av Bono och The Edge i U2.
Det är ett charmigt boutiquehotell med 49 rum för 1 380-1 900 kronor natten. Skådespelaren
John Malkovich erbjuder boende på budgetdesignhotell i kedjan The Big Sleep i walesiska
Cardiff, spa-orten Cheltenham i Gloucestershire eller i Eastbourne.
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New York är fortfarande den dyraste hotellstaden i världen, snittpriset på ett rum låg år
2009 på 1 575 kronor per natt. Något lägre hamnar Köpenhamn som kvalar in som världens
femte dyraste hotellstad. Billigast kommer man undan i Sydostasien och i de baltiska
huvudstäderna Riga och Tallinn.
Nordens största hotell ska öppna i Köpenhamn och bli ett nytt landmärke för staden.
Hotellet med 814 hotellrum och 32 möteslokaler får två torn som lutar 15 grader och sträcker
sig 24 våningar högt. Bakom hotellet som kommer att kosta 1,3 miljarder att bygga står
mäss- och kongresscentret Bella Center.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Ulrica Messing är ny styrelseordförande för Astrid Lindgrens Värld. Ulrica blev Sveriges
yngsta statsråd genom tiderna när hon 1996 utsågs till biträdande arbetsmarknadsminister.
Hon var statsråd under perioden 1996-2006, och är idag vd för Kosta Förlag som är ett företag
inom New Wave Group.
Claes Bjerkne har valts till ny styrelseordförande för Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare (SHR). Han efterträder Ulf Adelsohn. Bjerke har en gedigen turistisk
erfarenhet och har bland annat varit vd för Göteborg & Co. Ny vd efter Mats Hulth blir Eva
Östling Ollén som närmast kommer från Svenskt Näringsliv. Hon har en bred erfarenhet från
tjänsteföretag bl.a. som chef för bemanningsföretagen Almega.
Erik Elmsäter är ny projektledare för marknadsföringen av Norwegians
motströmstrafik, vilket betyder de resenärer som kommer från destinationer utanför Norden.
Han har tidigare varit försäljnings- och marknadsansvarig på Ryanair.
I N T E R N A T I O N E L L T
Umeå och Riga kommer att vara Europas kulturhuvudstäder 2014 efter ett beslut av
EU:s ministerråd. Detta innebär startskottet för de två städernas kulturhuvudstadssatsningar.
Umeå är mottot ”Open Source” vilket betyder att projekt och program för
kulturhuvudstadsåret kommer att utvecklas med stor öppenhet. Riga har valt uttrycket ”Force
Majeure” för sitt program och vill stärka betydelsen av kultur som instrument för att förbättra
städer och människors liv.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Ett budgetalternativ för den ressugne är att vidga sina vyer hemifrån med
inspirerande dofter och smaker från hela världen. ABF, Folkuniversitetet och
Studieförbundet Vuxenskolan är några organisationer som erbjuder kurser i exotisk matlagning
från bland annat Italien, Indien, Turkiet, Thailand och Japan.
Första klassens mat ska locka X2000-resenärer när SJ tar stjärnkocken Leif
Mannerström till hjälp för att utveckla menyn. Bakgrunden är att SJ vill förbättra servicen
för resenärerna, men det blir bara de som reser i första klass som får ta del av detta.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Michelin samlar nu alla sina hotell-, restaurang- och turistguider på den nya sajten
www.travel.viamichelin.com. Där kan man få tillgång till allt innehåll från Michelins gröna
turistguider och röda Guide Michelin. Syftet med webbplatsen är att erbjuda resenären allt som
behövs för att förbereda och planera sin resa.
Pizza Hut stänger två av sina restauranger på Island, och är därmed på väg att göra
samma sak som McDonald’s och Burger King som redan har lämnat landet. I finanskrisen har
islänningarna dragit ned på sina restaurangbesök.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Ticket Privatresor gör sitt näst bästa kvartal hittills och växer mer än marknaden.
Försäljningen i Norden under det första kvartalet ökade med 21 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. Generellt gynnades försäljningen första kvartalet i år av bättre
konjunkturläge än 2009.
Ticket Privatresors försäljning i Sverige, som är företagets största marknad, ökade
med 27 procent jämfört med i fjol. Det kan jämföras med Svenska Resebyråföreningens
statistik av försäljningen genom resebyråer, inkluderat onlineresebyråer, som ökade
försäljningen med sju procent. Detta innebär att Ticket Privatresor fortsätter att ta
marknadsandelar i Sverige.
Travelpartners försäljning ökade med 81 procent under årets första kvartal, men
vulkanaskan väntas påverka det andra kvartalet negativt. Koncernens försäljning ökade från
293,8 till 532,1 miljoner kronor under det första kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 48
procent, från 19,3 till 28,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet steg från 3,2 till 8,9 miljoner
kronor.
I N T E R N A T I O N E L L T
Efterfrågan på sommarens semesterresor ökar och mest bokat inför sommaren är
Grekland, enligt statistik från Ticket. Hittills i år har 25 procent fler svenskar bokat resa till
Grekland jämfört med motsvarande period i fjol.
Världens Resor lanserar en rundresa i det forna Sovjet med namnet ”Back in the
U.S.S.R”. Resan tar 22 dagar och innehåller bland annat stadsvandringar i St Petersburg och
Minsk, besök på ett fängelse på Solovetskijöarna, marknader och moskéer i Uzbekistan, Röda
Torget i Moskva och Gamla stan i Vilnius.

Turism
S V E R I G E
I samband med sin årliga produktionsresa till Fiji och Australien tar Tour Pacifics vd
till nya informationskanaler och introducerar Söderhavsbloggen. Under Lars Jönssons
fyra veckor på resande fot så kommer han att provbo på ett antal hotell på Fiji samt i Sydney,
Melbourne och Adelaide. Varje dag kommer bloggen att uppdateras med hotellbilder och
personliga reflektioner för att ge läsaren inspiration till nya resor.
FIN-S Marknad & Kommunikation
Finlandshuset, Snickarbacken 2, 4/5 tr | 111 39 Stockholm
T 08-667 25 97 | F 08-667 64 29 | M 070-731 85 68 | @ info@fin-s.a.se
www.fin-s.a.se

4

Det har blivit trendigt att semestra i Sverige och bokningsläget ser bra ut inför sommaren
2010. Årets bokningar kommer både tidigare och är fler än i fjol.
Liseberg öppnar sin Icebar för sommarens besökare. Tidigare har Icebar, som är ett
samarbete mellan Liseberg och Icehotel, bara varit öppen under julen på Liseberg men från
och med i år kan man också svalka sig på plats under heta sommardagar.
Våren 2011 kommer minst 2 500 charterresenärer från Tyskland, Schweiz och
Österrike med flyg till Jönköping och Västerås. Det är ett unikt turistupplägg som väntas
dra in omkring 50 miljoner kronor. Det är den tyska researrangören Wikinger Reisen som står
bakom storsatsningen på charterresor till Västsverige och Västmanland.
Stinsen är namnet på Göteborgs nya sightseeingtåg. Tåget ska binda ihop stadens
sevärdheter, allt från det nya Göteborgshjulet till Ostindiefararen. Turen tar omkring 35
minuter och på vägen får passagerarna tips om mat och shopping.
Storbritanniens turistbyrå, Visit Britain, lägger ner sin butik i centrala Stockholm där
turistbyrån sålt biljetter till Londons tunnelbana, tågpass och evenemangsbiljetter m.m.
Utvecklingen mot färre turistbyråer med butiker och kontor som är öppna för besök från
allmänheten är tydlig.
Haninge kommun tänker öppna omvärldens ögon för ”hemesterparadiset” Haninge,
det vill säga ett hem som fungerar lika bra att semestra i. Med hjälp av aktiviteter på
pendel- och tunnelbanestationer i stan ska kommunen visa unga vuxna fördelarna med att
bosätta sig i kommunen. En ny hemsida, en fan-sida på Facebook och en blogg ska bidra.
Det råder bröllopsyra i Stockholm och på Skansen kommer det att hållas drop-in-bröllop
lördagen den 12:e juni, en vecka innan kronprinsessbröllopet. Det enda som behövs för att
få gifta sig på Tingsvallen är att man har en partner och en hindersprövning.
I N T E R N A T I O N E L L T
Slovakien satsar på att bli Europas Las Vegas med sitt nya projekt att bygga
Centraleuropas största casino i huvudstaden Bratislava. Det omfattar också ett lyxhotell, ett
konferenscenter, en golfbana och ett stort bad- och vattenpalats. Casinot planeras slå upp
portarna senast år 2015.
Antalet utländska turister i Moskva minskade i fjol med närmare tio procent, enligt
den ryska huvudstadens turistorganisation. 3,7 miljoner utlänningar besökte Moskva i fjol
jämfört med 4,1 miljoner 2008.
Transportföretaget Arriva i Köpenhamn vill ha särskilda säten för singlar på stadens
bussar där det är fritt fram för flirt och leenden. I två veckor testas nu sådana kärlekssäten i
över 100 bussar på fem trafiklinjer i den danska huvudstaden.
Passa på att resa till Grekland i sommar då den ekonomiska krisen på plats kan leda
till att det blir billigare att turista i landet. Syftet med prissänkningarna är att lugna
utländska långivare, få mer balans i budgeten och göra landet mer konkurrenskraftigt.
Resebloggen Gadling har listat världens sex farligaste vandringar och etta blev El Caminito
del Rey i södra Spanien, som blev klar år 1905 för bland annat transportering av material
mellan två vattenfall. Sedan följer Hua-berget i Kina, Mount Le Conte i USA, Machu Picchu i
Peru, Angels Landing i USA och Mount Pinatubo i Filippinerna.
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Den politiska oron i Thailand kommer att kosta landet tiotals miljarder kronor och
över hundra tusen arbetstillfällen. Istället för 15 miljoner turister under 2010 som
thailändska turistorganisationer beräknat, kan det sluta med 10 miljoner.
För familjer som är sugna på att flytta till Indien finns den svenska skolan Ahimsa
Swedish Tuition Centre, i Varkala sex mil norr om delstatshuvudstaden Trivandrum. Skolan
erbjuder kvalificerad undervisning för svenska elever i årskurs 1-5 och följer den svenska
läroplanen.
Bland tillfälliga besökare i Ungerns huvudstad Budapest är det tandvårdsturister som
ökar mest. Patienterna kommer huvudsakligen från Storbritannien, Irland, Frankrike och
Skandinavien men inte Sverige än så länge.
Nya filmatiseringar av brittiska klassiska filmer som Robin Hood, Alice i Underlandet
och Sherlock Holmes ska locka turister till Storbritannien. Filmturismen är så viktig för
den brittiska besöksnäringen att Visit Britain ger ut filmkartor, som turistkartor som visar var
olika filmer har spelats in eller utspelas runt om i Storbritannien.
Omkring en tredjedel av de nordiska kvinnorna lider av packningsångest inför en
resa, enligt en undersökning av väskföretaget Samsonite. Den visade att cirka 20 procent av
kvinnorna packar väskorna redan en vecka innan avfärd och dubbelt så många män som
kvinnor väntar till sista minuten med att packa resväskan.
Den totala internationella turismen ökade med sju procent under årets två första
månader. Extra mycket ökade turismen i Asien, Afrika och Mellanöstern, detta enligt en
undersökning av UNWTO World Tourism Barometer.
Krakow och Wien har röstats fram som två av de mest populära feststäderna i
världen, på sajten Zoover som är Europas största portal med semesteromdömen. Andra
populära feststäder är bland andra Makarska i Kroatien, München i Tyskland och Cesme i
Turkiet.

Transporter+
S V E R I G E
Tre år har gått sedan diskussionerna startade på Waxholmsbolaget om att inrätta trådlöst
bredband för passagerarna på fartygen. Idag kan samtliga av bolagets fartyg erbjuda
gratis surfande ombord.
Man kan nu åka flygbuss från Stockholm till Arlanda på 30 minuter. Det är en ny
direktlinje från Cityterminalen som inte stannar vid de olika hållplatserna längs vägen, något
som innebär en tidsbesparing på 15 minuter jämfört med den vanliga flygbusstrafiken.
Destination Gotland har ökat med en halv miljon passagerare sedan starten år 1998
och sommaren i år ser ut att bli bättre än i fjol. Man bedriver färjetrafik mellan Visby,
Nynäshamn och Oskarshamn på uppdrag av staten och fartygsflottan består av fyra
snabbgående färjor.
Huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt om det stora
hamnprojektet Norvikudden i Nynäshamn hålls den 5-7 oktober i år. Det är Stockholms
Hamnar som har beviljats prövningstillstånd efter att Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt sa nej
till projektet i december förra året.
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Alamo som ingår i Enterprise Rent a Car, det största biluthyrningsföretaget i världen, har
lanserat en hemsida där anställda i resebranschen kan boka rabatterade hyrbilar i
USA och Europa. Besparingarna blir upp till 25 procent på en hyrbil i USA och upp till 15
procent i Europa jämfört med Alamos normala webbpriser. www.alamo.se/trade
Svenska staten har förnyat avtalet med Finnair avseende persontransporter mellan
Sverige och Asien, USA och Europa från Stockholm, Göteborg, Norrköping och Köpenhamn via
Helsingfors. Det står klart efter den senaste upphandlingen av tjänsteresor.
I N T E R N A T I O N E L L T
I mars uppnådde det lettiska flygbolaget airBaltic en 16-procentig ökning av svenska
passagerare till Riga och via Riga till och från destinationer i Baltikum, Västeuropa,
Medelhavsregionen, Mellanöstern samt OSS-länderna. Flygbolaget transporterade under mars
månad totalt 10 978 svenska passagerare jämfört med 9 482 motsvarande period i fjol.
München har Europas bästa system för kollektivtrafik enligt FIA, Federation
Internationale de l’Automobile. Jämförelsen gällde 23 europeiska storstäder, inte inkluderat
Stockholm. Efter München följde Helsingfors, Wien, Prag och Hamburg.
Rederiet Stena Line satsar stora summor på sina två nya färjor för trafik på
Nordsjön. Fartygen som är världens största i sin klass och värda två miljarder styck, ska
locka passagerare från tunneln under Engelska kanalen. Färjorna är i klassen Ropax, en
kombination av bil- och passagerarfärjor.
Londonflygplatsen Heathrow höjer säkerheten och inför full-screen bodyscanning och
en extra säkerhetskontroll för vissa utvalda. En ny metalldetektor avslöjar också vad man har
under kläderna.
Det jordanska flygbolaget Royal Falcon Air flyger sedan april två gånger i veckan
mellan huvudstäderna Amman och Stockholm. Royal Falcon Air flyger också från Amman
till Baku, Azerbajdzjan, Sharjah, Förenade Arabemiraten, Mosul och Najaf i Irak.
De amerikanska flygbolagen Continental och United har nått en slutlig uppgörelse för
att slå samman bolagen. Därmed skapas världens största flygbolag med trafik på 370
destinationer i 59 länder. Planen ska godkännas av aktieägarna samt berörda
konkurrensmyndigheter.
”Ett företag utan en vision är som en passagerare utan en destination” är idén bakom
Finnairs vision 2010 och strategi för de kommande åren. Målet är att bli nummer ett i
Norden och att vara det mest önskade valet bland de tre bästa flygbolagen på Asientrafiken.
Analytiker tror att Norwegian kommer att gå om SAS i Norge i vinter. I mars hade SAS
47 procent av den norska marknaden medan Norwegian hade 38 procent, och Norwegian tog
stora marknadsandelar i fjol då SAS gjorde kraftiga nedskärningar i verksamheten.
IATA riktar stark kritik mot Europas regeringar på grund av hur de hanterar askkrisen.
De kräver att Europa utvecklar bättre metoder för att identifiera askdrabbat luftrum efter att
ytterligare tusen flygningar ställdes in.
Viking Lines fartyg till Helsingfors M/S Mariella har öppnat ett nytt spa ombord,
Travel Spa by RVB. Det är ett samarbete med den italienska skönhets- och wellnesskedjan
RVB som kombinerar asiatisk medicin med de senaste rönen inom hudvård och arbetar med
produktutveckling av både behandlingar och skönhetsprodukter.
FIN-S Marknad & Kommunikation
Finlandshuset, Snickarbacken 2, 4/5 tr | 111 39 Stockholm
T 08-667 25 97 | F 08-667 64 29 | M 070-731 85 68 | @ info@fin-s.a.se
www.fin-s.a.se

7

3,6 miljarder passagerare har flugit med jumbojeten Boeing 747 sedan den invigdes år
1970. Det är över hälften av jordens befolkning, om man bortser från att en del har åkt flera
gånger.
Askmolnet blev en dyr historia för Europas flyg- och reseindustri, enligt EU:s transportkommissionär. Den totala kostnaden för flygbolag och researrangörer beräknas ha kostat
mellan 1,5 och 2,5 miljarder euro.

Klimat och miljö
S V E R I G E
I en ny rapport konstateras att Arlandas utsläppstak bör avskaffas. Arlanda är den
enda flygplatsen i världen som har ett utsläppstak som inkluderar marktransporter till och från
flygplatsen. Om man åker bil från en annan ort till Arlanda så räknas bilens koldioxidutsläpp in
i utsläppstaket, vilket rapporten menar är orimligt.

Resetipset
Riga kallas ibland för Baltikums Paris eller Barcelona men vi tycker nog att Riga är just Riga,
en fantastisk storstad väl värd att uppleva! Chokladälskare rekommenderas ett besök på
någon av Emihls Gustavs chokladbutiker där de tillverkar sina egna praliner. Vår favoritbutik
ligger i Berga Bazars, ett omtyckt område för alla sina små butiker och caféer. Det känns
som en liten stad i staden. Chokladen intas bäst i en av Rigas många fina lummiga parker, sätt
dig på parkbänken, komplettera med en lettisk glass och bara titta på folkvimlet. När solen är
på väg att gå ner tar du hissen till Skyline bar, 26 våningar upp. Med en lettisk mojito gjord på
bitterdrycken Riga Balzam är du sedan redo för kvällen.
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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.

Maj

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 ()

27/5

Konferens: Ökad konkurrenskraft för Europeisk turism för alla - Falsterbo Strandbad
(www.vellinge.se)

28/5

Frukostseminarium - Året-runt skidåkning i Botkyrka - Loftet, Subtopia, Alby
(www.turistbotkyrka.se)

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/Vara‐
tjanster/Aktiviteter/Aktuella‐aktiviteter/Swedish‐Workshop/)

31/5

Mötesindustrins Tankesmedja - Elit Hotel Marina Tower Stockholm (www.eventkonsult.se)

Juni
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2-6/6

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

3/6

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

3-6/6

Nordiskt Besöksforum - Norge ()

29-1/7

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

30/6

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Juli

4-10/7

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

28/7

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Augusti

26/8

SKÅL Stockholm, golftävling och kräftskiva - Stockholm (www.skal‐sweden.org)

September

5-11/9

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

7-8/9

Nordeasteuropa-workshop (NEWS) - Ombord på Color Line Fantasy (mellan Kiel och
Oslo). (http://www.austriatourism.com/xxl/_site/se/_area/480602/_subArea/480800/index.html)

14/9

KonferensExpo - FrihamnsHallen, Stockholm (www.konferensexpo.se)

15-16/9

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

22/9

HAAGA-HELIA E-handelsseminarium - Helsingfors ()
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29/9

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

30/9

SKÅL-lunch - Stockholm (www.skal‐sweden.org)

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)

6/10

VisitSwedens inspiration och marknadsdag - Stockholm (www.visitsweden.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)

26/10

SKÅL-frukost - Stockholm (www.skal‐sweden.org)

27/10

Destinationsdagen - 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
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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)

26/11

SKÅL jullunch - Stockholm (www.skal‐sweden.org)

30-2/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

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)

26/1

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

Februari

1-2/2

Besöksnäringens Ledarforum - Kolmården (www.shr.se)
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