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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!

Marstrender 2010
Möten och evenemang
S V E R I G E
SHR Stockholm ska låta producera en dokusåpa från tre konferensanläggningar i
länet med syfte att stärka profilen som mötesstad. För två år sedan sålde SHR Stockholm
marknadsorganisationen Konferenspoolen och nu har man beslutat att satsa pengarna på
dokusåpan, med hjälp av produktionsbolaget Great Works.

Hotell
S V E R I G E
Svenska Turistföreningen, STF, välkomnar nu hotellanläggningar som medlemmar för
första gången sedan starten för 125 år sedan. Bland nyheterna för 2010 finns Icehotel, Sala
Silvergruva, Jumbo Hostel på Arlanda, Ihre gård på Gotland, Edsåsdalens fjällhotell och två
hotell i Örebro och Härnösand.
Fastighetsbolaget Midroc vill bygga en kongress- och hotellbyggnad med 230 hotellrum
och en kongressal för 1 200 personer i centrala Helsingborg med Marriott som operatör.
Villa Anna är ett nytt hotell- och restaurangkoncept i Uppsalas domkyrkokvarter. I
den välbevarade och modernt utrustade 1870-talsbyggnaden finns matsal, festvåning,
vinkällare och elva individuellt utformade hotellrum varav tre sviter. Villa Anna har fått pris i
krogtävlingen Guldkajan och på White Guide Gala fick man 77 poäng av 100 möjliga.
www.villaanna.se
Bishops Inn är Elite Hotels nya hotellkoncept. Det är ett värdshus i modern tappning där
man checkar in i baren och får en rumsstandard motsvarande ett fyrstjärnigt hotell. Bishops
Inn finns sedan ett år tillbaka i Köping och under 2010 ska man även öppna i Kiruna och
Kristianstad.
I vår börjar Uppsala Akademiförvaltning bygga ett nytt hotell vid Uppsala
Centralstation. Det ska drivas av Winn Hotel Group och slå upp portarna om två år. Hotellet
får 176 rum, konferensdel och restaurang och byggs enligt de krav som gäller för
Greenbuildings.
Nyligen öppnade Renaissance Malmö Hotel med 128 rum. Renaissance är ett av
Marriotts varumärken och hotellet är femstjärnigt vilket betyder att man är det första hotellet
söder om Göteborg med fem stjärnor.

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

2

Stockholm är Nordens billigaste hotellhuvudstad och i snitt kostade ett rum i staden
omkring 1 100 kronor i fjol, vilket innebar en nedgång med elva procent enligt Hotels.com.
Hotellpriserna i Europa sjönk i snitt med 13 procent och har inte varit så låga sedan 2003.
I N T E R N A T I O N E L L T
På femstjärniga hotellet Marqués de Riscal i spanska vindistriktet Rioja finns ett vinspa. Hotellet med sin spektakulära design har 43 rum och att bo där kostar cirka 4 000 kronor
natten. www.marquesderiscal.com
Hilton öppnar för första gången ett lyxhotell i Norge. Pappan till Conrad Hilton, som är
hotellkedjans grundare, kom från gården Hilton i Klöfta som ligger nordost om Oslo.
Det väntas bli bättre tider för hotellägare men sämre tider med högre priser för alla
som tar in på hotell, enligt hotellbokningssajten Hotels.com. Rabatterna kommer dock att
finnas kvar en tid.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
SBTA, Svenska Affärsreseföreningen, arbetar intensivt med att förändra föreningen
och bland annat kommer kansliet att flyttas från Göteborg till Stockholm. Man ska också
etablera fler samarbeten, förnya event, arbeta med benchmarketing och öka medlemsantalet
inom små och medelstora företag. Projektledare för arbetet är Daniel Atteroth med bakgrund
från bland annat BCD Travel och Hilton.
I N T E R N A T I O N E L L T
”Centre for the Promotion of Imports from developing countries” i Rotterdam
utvidgar i år sitt 20-åriga engagemang för handelsfrämjande inom resor och turism
från u-länder och man har valt TUR-mässan i Göteborg som första steg in på de
skandinaviska marknaderna. ECP-programmet syftar till att utbilda och träna turoperatörer
från Afrika, Latinamerika, Asien, Balkanländerna och Kaukasien i hur man investerar i nya
marknader.
Nyligen startades Travel Alliance (TA) - en förening med säte på Åland med syftet att
utveckla det turistiska samarbetet framförallt i Norden. Partners från andra länder
kommer framöver även att involveras. Även turismutbildning finns på agendan. Aktiva i
styrelsen är bl.a. branschprofilerna Christer ”Kecke” Mörn, Carl-Bertil Tauler, Göran Andersson
och Bo Torgé.

Restaurang och mat
S V E R I G E
En av världens mest kända kockar Paul Bocuse har varit på Sverigebesök och tagit emot
The Swedish Seafood Award, ett pris på 200 000 kronor för att han genom matlagningstävlingen Bocuse d’Or på ett utmärkt sätt synliggjort fiskgastronomin.
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Centerpartiet vill sänka restaurangmomsen från 25 till 12 procent vilket är samma
momssats som gäller för hotellverksamhet. Enligt partiet skulle en halvering av restaurangmomsen både minska administrationen för restaurangföretag och skapa fler jobb. Enligt
beräkningar från SHR kan detta medföra cirka 10 000 nya arbetstillfällen.
Ann-Marie Hovstadius ska leda projektet Sverige – det nya matlandet och arbetar nu på
Visit Sweden med att förverkliga regeringens vision. Den huvudsakliga uppgiften blir att i
samråd med Exportrådet och Jordbruksverket skapa en kommunikationsplattform för att på ett
tydligt sätt nå ut med projektets arbete, mål och resultat.
Branschorganisationen SHR har sedan 2007 samlat in data för att sammanställa ett nytt
restaurangindex. Siffrorna ska publiceras som förändringstal månad för månad och jämfört
med föregående år, liknande det index som används för detaljhandeln.
Svenskarna väljer kaféer och snabbmatsrestauranger framför krogen.
Restaurangernas sammanlagda omsättning backade i januari med 2,5 procent och därmed har
försäljningen backat sedan juli i fjol. Hotellrestaurangernas försäljning sjönk med 2,7 procent i
januari medan kaféernas försäljning ökade med 5,8 procent samma månad.
17,1 miljoner kronor ska i vår investeras i ett nytt whiskydestilleri, Ådalen Destilleri
AB, i Marieberg utanför Kramfors. Personalen utbildas vid destilleriet Islay Kilchoman i
Skottland och tidigast 2012 kan man slå upp portarna eftersom det krävs tre års lagring för att
få kalla drycken whisky.
I N T E R N A T I O N E L L T
Köksmästaren René Redzepi på restaurang Noma i Köpenhamn får restaurangguiden
White guides pris Global gastronomy award, eftersom han har skapat den nordatlantiska
gastronomin och inspirerat unga kockar i Norden. Svenska Mathias Dahlgren hyllas för sin
mogna matlagning med svenska förtecken.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
I snökaoset är det rusning till charterresorna och påsklovet är nästan fullbokat.
Bokningarna inför sommaren ligger högt över samma period i fjol. Fritidsresor har ökat sin
försäljning av sommarresor med över 28 procent och även Ving och Apollo har en avsevärd
uppgång.
American Express lanserar varumärket Axcent i en förstärkt satsning på mindre och
medelstora företag. Det innebär bland annat ännu lägre priser för flyg och hotell samt att
även mindre företag kan använda systemet Pre Trip Auditor som automatiskt granskar
resebokningar internt.
Sverigeflygs inrikesbolag ska nu storsatsa på charterresor från de lokala flygplatserna.
Lanseringen blir under hösten 2010 och resmålen blir populära orter i Egypten och på
Lanzarote med mottot ”Flyg hemifrån – inte bortifrån”. För det lokala bolaget innebär projektet
den största satsningen sedan starten.
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Researrangören Nazar har etablerat sig på flygplatsen i Växjö och därmed kan
resenärer från länet flyga direkt från Småland Airport till Turkiet. I sommar går resorna
till lyxiga all inclusive-hotell och resenärerna får möjlighet att prova aktiviteter som
segelklubb, hästranch och gratis barnklubb med pirater.

Turism
S V E R I G E
Svenskarna lägger hellre sina pengar på resor än shopping enligt en ny undersökning
från Sifo bland 1 021 svenskar över 15 år. Det visar på en trend mot ökad konsumtion jämfört
med finanskrisens start hösten 2008.
Filmregion Stockholm-Mälardalen planerar att erbjuda ett rabattkort för filmarbetare
som kommer till Stockholm. Film skapar tillväxt i form av marknadsföring av regionen,
jobbtillfällen, restaurangtjänster och hotellnätter. Den slutsatsen kan man dra efter
Millenniumfilmerna som har medfört att 80 miljoner kronor har spenderats på olika tjänster i
Stockholm.
2009 blev ett nytt rekordår för rese- och turistnäringen i Göteborg och därmed har
staden haft ett ökat antal gästnätter 18 år i följd. Privatresandet satte fart tack vare den
späckade sommaren med musik-, fotbolls- och motorevenemang. Den fortsatt positiva
besökstrenden påverkade i första hand hotellbranschen.
Svenska turister kan räkna med billigare shopping under vårens weekendresor då
euron och dollarn har blivit nära två kronor billigare på ett år, och pundet har blivit 2:30
billigare.
I N T E R N A T I O N E L L T
För danssugna finns dansresor till Kuba arrangerade av Cuba Travel där man får lära sig
dansa salsa, rumba, cha-cha-cha eller afrokubanska danser som orishas. Fritidsresor ordnar
dansresor till Gran Canaria, Pampas Travel tangoresor till Buenos Aires i Argentina och vill man
dansa magdans är det Libanon och Egypten som gäller med Magdansakademien Stars.
Det går bra för Tysklands campingplatser som i fjol ökade sitt antal övernattningar med
nio procent till 25 miljoner. Ökningen beror inte på att camparna stannat längre utan på att de
har blivit fler.
Den första rymdresan i Sverige är såld av en nätresebyrå i Skåne. Priset var drygt 1,4
miljoner kronor och resan arrangeras av Richard Bransons rymdflygbolag Virgin Galactic.
Resan från öknen i New Mexico i USA tar två timmar och blir av tidigast år 2012.
Sommarens fotbolls-VM i Sydafrika har lyft den afrikanska turismen rejält. Afrika var
den enda kontinent som ökade inflödet av utländska turister i fjol med fem procent, det vill
säga 50 miljoner turister. Totalt tog Afrika emot 900 miljoner turister förra året.
Fjolåret var ett av de sämsta åren i modern tid för dansk turism. Antalet övernattningar
minskade med 3,5 miljoner vilket innebär åtta procent jämfört med 2008. Det är både danska
och utländska besökare som har minskat, men främst de utländska som totalt minskade med
tio procent.
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Barcelona är vårens populäraste weekendstad och petar därmed ned London som tidigare
varit etta. Att Barcelona ligger först tror man beror på det behagliga klimatet,
badmöjligheterna och chansen att se Zlatan spela för FC Barcelona. Prag och Budapest som
också finns på listan tillhör de billigare alternativen.

Transporter+
S V E R I G E
En bok om SAS ska ges ut nästa vår. Bakom boken står Richard Björnelid, Travel News
förste chefredaktör och tidigare redaktionschef på Veckans Affärer, som har följt flygbolaget
under 20 år. Han kommer att skildra SAS utveckling med utgångspunkt från i huvudsak fyra
verkställande direktörer: Jan Carlzon, Jan Stenberg, Jörgen Lindegaard och Mats Jansson.
SAS totala passagerartrafik sjönk i februari med 3,1 procent jämfört med samma
månad förra året. Kabinfaktorn steg med fem procentenheter till 66,9 procent.
Lågprisflygbolaget Norwegian ökade sin passagerartrafik i februari med 28 procent.
AS Tallink Grupp transporterade 551 595 passagerare under februari månad vilket är en
minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol. På linjerna Sverige –
Lettland och Finland – Estland noterades en fortsatt ökning med sjutton respektive en
procent. Under räkenskapsårets andra kvartal transporterades sammanlagt 1 623 522
passagerare.
Storumans flygplats var nära att stängas då kommunen bestämt sig för att avveckla
det ekonomiska stödet, men man har nu rest sig och lettiska Avion Express fortsätter
trafiken. Linjen blir fortsatt Storuman-Kramfors-Arlanda men frekvensen minskas från tidigare
två dubbelturer per dag till sex enkelturer per vecka.
I N T E R N A T I O N E L L T
Till sommarsäsongen kommer det lettiska flygbolaget airBaltic att starta sju nya
linjer i eller till Finland och två mellan Estland och Finland, detta är ett steg i
flygbolagets expansionsplaner i de två länderna. De nya linjerna blir Rovaniemi-Riga,
Rovaniemi-Tammerfors, Kuusamo-Riga, Kuusamo-Villmanstrand, Kuopio-Villmanstrand,
Tammerfors-Tallinn, Uleåborg-Tallinn, Tallinn-Tammerfors och Tallin-Uleåborg.
Etihad Airways kommer på sina långlinjer att installera en ”state-of-the-art-teknik”
som kan övervaka tillståndet för resenärer som visar tecken på sjukdom. Med
”Tempus IC System” kan kabinpersonalen samla in viktig information om en resenärs hälsa.
Informationen överförs sedan till ett medicinskt team med globala experter specialiserade på
att hjälpa till vid sjukdomsfall under flygning.
Den europeiska flygplanstillverkaren Airbus spår att de nordiska flygbolagen fram till 2028
kommer att behöva 404 nya passagerarplan. Det handlar inte bara om att ersätta äldre
och mindre energieffektiva flygplan, utan också om att möta en ökad efterfrågan på
flygtransporter i regionen.
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Klimat och miljö
I N T E R N A T I O N E L L T
I Singapore är det sedan 18 år förbjudet att sälja och importera tuggummi. Förbudet
har nu omprövats men kvarhålls med motiveringen att det finns risk för stora problem med
nedskräpning om man avskaffar förbudet. Sedan 2004 är det dock tillåtet med försäljning av
tuggummi för terapeutiska ändamål.

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

Februari
22-22/3

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

Mars
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 - Höglandet (www.turism.se)

17/3

Information resegaranti- och paketreselagen - Ulricehamn (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)

19/3

KunskapsDagarna - Malmö Högskola (www.kunskapsdagarna.nu)

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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13/4

SSQ Award öppet hus - Hotel Diplomat, Stockholm (www.ssq-award.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)

19-22/4

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

19/4

SHR årsmöte - Stockholm (www.shr.se)

19/4

SHR-dagen - Stockholm (www.shr.se/shrdagen2010)

20-23/4

Gastronord - Stockholmsmässan (www.gastronord.se)

20/4

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

21-24/4

Vinordic - Stockholmsmässan (www.vinordic.se)

22/4

Dubai Road Show - Grand Hôtel, Stockholm (www.dubaitourism.ae)

22-24/4

HOTREC-möte - Bryssel, Belgien (www.hotrec.org)

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)

3-6/6

Nordiskt Besöksforum - Norge ()

29-1/7

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

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)

6-7/10

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

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

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)

26/11

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

December
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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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