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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!

MÖTEN OCH EVENEMANG – Sverige
Svenska Möten konstaterar att konjunkturen är på väg uppåt i Sverige. Ökad volym i
genomförda mötesbokningar är historiskt sett ett säkert tecken för ljusare tider i ekonomin.
Svenska Möten noterar augusti som den bästa augustimånaden någonsin i antal genomförda
möten och bokningar för resten av året.
Halmstad Arena är bland de fyra utvalda projekten som kan bli vinnare av årets Stora
Samhällsbyggarpris. Den 26 oktober är finalen av 2010 års Stora Samhällsbyggarpris på
Münchenbryggeriet i Stockholm. Halmstad Arena är en multiarena för inomhusidrott,
konferens, möte och kulturella evenemang.
Holiday & Caravan Meet är namnet på en ny mässa som vänder sig till alla som är
intresserade av mobilt boende. Mässan arrangeras den 29 april-1 maj 2011 på Svenska
Mässan i Göteborg. Medarrangörer är Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) och Sveriges
Camping och Stugföretagares Riksorganisation (SCR). Liseberg och Göteborg & Co står också
bakom projektet.

HOTELL – Sverige
Efterfrågan på hotellrum i Stockholm ökade kraftigt under sommaren 2010. Detta
trots att priserna låg nio procent högre än i fjol och att kronans värde stärkts gentemot till
exempel euron och den norska kronan. Även i de andra nordiska huvudstäderna har
hotellbeläggningen ökat, men har där inte lett till någon återhämtning i priserna.
I oktober öppnar Comfort Hotel Malmö 90 nya rum och ytterligare 80 ska stå klara i
januari 2011. Hotellet som ligger nära Centralstationen kommer efter utbyggnaderna att ha
sammanlagt 293 rum och vara det största i Malmö. Renovering av befintliga rum planeras till
nästa höst.
Efter bara ett halvår har Marriotts två hotell i Sverige fått toppbetyg. Bakom Marriotts
lansering i Sverige står franchisetagaren SHG, Scandinavian Hospitality Group. De två hotell
som hittills öppnat är bäst rankade bland gäster som bokar via exempelvis booking.com och
Tripadvisor.
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Den 6 september öppnade fyrstjärniga Elite Plaza Hotel vid Gustav Adolfs Torg i
Malmö. I den nyrenoverade byggnaden med anor från 1800-talet finns 116 hotellrum, tre
konferenslokaler, puben The Bishop’s Arms med tillhörande uteservering, eget garage, gym
och bastu. Elite driver sedan tidigare Savoy och Residens i Malmö.
Den finska lågprishotellkedjan Omena debuterar på den svenska marknaden i början
av 2012. Omena Hotel driver idag åtta lågprishotell i Finland och ett i Köpenhamn. IF Metalls
fastighet på Torsgatan i Stockholm börjar byggas om till hotell i höst.
Hotellen i Malmö redovisade sitt volymmässigt bästa resultat för juni någonsin.
Antalet gästnätter i juni 2010 var 95 301. Det innebar en ökning med tre procent, eller 3 220
övernattningar, jämfört med juni 2009. Främst är det svenska gäster som står för uppgången.
SAS före detta huvudkontor på Bromma flygplats blir hotell om ett år. Det är Best
Western som inviger hotellet som får namnet Best Western STHLM Bromma. Den 8 000
kvadratmeter stora funkisbyggnaden byggs om till ett hotell med 214 rum, restaurang och
konferensavdelning.
Stockholmshotellen Lydmar Hotel och Hotel J i Nacka Strand intar listan över
Europas 100 bästa hotell, utsedda av brittiska Sunday Times. Ytterligare två nordiska hotell
är med på listan, ett på Svalbard och ett vid vulkanen Eyafjallajökull på Island.
I vår slår Clarion Hotel Stockholm upp portarna för ett nytt spa, Elements Spa by
Clarion Hotels. Anläggningen blir ett spa med Ayurvedafilosofins fem element; jord, vatten,
eld, luft och rymd.

HOTELL - Internationellt
Hellsten Hotels har köpt tre hotell i Helsingfors och Esbo, tidigare StayAt i Finland.
Från och med nu kommer alla tre hotellen, Helsinki Parliament, Helsingfors Senate och Esbo
att verka under det nya varumärket Hellsten Hotel Apartments. Totalt är det 195
hotellägenheter och rum i centrala Helsingfors och i Esbo. www.hellstenhotel.fi
Hotellfastighetsbolaget Pandox har köpt Brussels Hilton. Affären gäller både driften och
fastigheten som innehåller 432 rum på 26 våningar. I och med affären kommer Pandox att äga
sex hotell med sammanlagt 1 750 rum i Bryssel.

KONKURRENSKRAFT - Sverige
60 000 nya heltidsjobb väntas inom besöksnäringen fram till år 2020, enligt Turismens
utredningsinstitut, TUI. Besöksnäringen har en stor tillväxtpotential och fungerar som en
inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar och personer med invandrarbakgrund.
AS Tallink Group transporterade sammanlagt 8,4 miljoner passagerare under förra
räkenskapsåret som slutade den 31 augusti. Det är en ökning med fyra procent jämfört
med i fjol vilket är nytt rekord för Tallink. Antalet transporterade personbilar ökade med mer
än 100 000 enheter till 964 000 och frakten ökade med tre procent.
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Antalet passagerare som reste med Tallink ökade med fem procent under rederiets
fjärde kvartal mellan juni och augusti. I augusti ökade passagerarantalet med nio procent till
926 542 personer. Passagerarantalet ökade på samtliga huvudlinjer, men störst ökning
noterades på linjen mellan Estland och Finland med 12 procent. Även Viking Line
rapporterar en ökning på 56 700 personer till sammanlagt 2 075 000 passagerare
samma period.
Sverige är världens näst mest konkurrenskraftiga ekonomi efter Schweiz, enligt den
årliga jämförelsen från World Economic Forum (WEF). Singapore behåller sin bronsplats, och
USA som låg tvåa i fjol hamnade nu på fjärde plats.

KONKURRENSKRAFT - Internationellt
NBTA, National Business Travel Association, satsar på Europa och konkurrerar
därmed med ACTE, Association of Corporate Travel Executives. Organisationen har sitt
ursprung i USA och startades i Europa i januari i år. Bland de som stöttar organisationen finns
Sveriges Affärsreseförening, SBTA, i Sverige.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Den kalla våren försenar årets skörd för de svenska vinodlarna som stadigt blir fler och
hoppas få börja sälja vin direkt från sina vingårdar. 15-20 av de 250 odlarna säljer sitt vin till
Systembolaget eller restauranger. Intresset för att odla vindruvor och producera vin har ökat
de senaste åren.
Priset för att äta lunch ute fortsätter att öka. Priset för den genomsnittliga lunchtallriken i
Sverige ligger för första gången över 75 kronor, enligt restaurangportalen Gastrogate.
Den dyraste lunchen hittar man i Stockholm där en lunch i genomsnitt kostar 76,90 kronor.
Näst dyraste lunchen hittar man i Örebro, 76 kronor, följt av Västerås och Lund på 75,70.
Billigaste lunchen finns i Malmö, 70,80 kronor.
Östersund är huvudstad i Matlandet Sverige under nästa år. Gotland kom på andra plats
när 28 städer och kommuner nominerats i tävlingen som utlysts av jordbruksminister Eskil
Erlandsson. Syftet med tävlingen är att visa de möjligheter till nya jobb och tillväxt som finns.
Den är också ett sätt att lyfta fram det arbete som bedrivs i allt från råvaruproduktion till
livsmedelsförädling, restaurang, storkök och turistmål.

RESTAURANG & MAT – Internationellt
I oktober öppnar restaurang Wagamama i Waterfront Building i Stockholm. Det blir
den brittiska restaurangkedjans första etablering i Sverige. Restaurangen kommer att drivas
av Stureplansgruppen. Wagamama har ett asiatiskt kök och över 100 restauranger i 16 länder.
Den franska hamburgerkedjan Quicks satsning på muslimska gäster har blivit en
succé. Nu utökas antalet restauranger med halalcertifierade råvaror. Det innebär bland annat
att fläskkött inte är tillåtet och att allt annat kött halal-slaktas.
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RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER - Sverige
Till sommaren 2011 startar Ving charterresor till två nya destinationer. Medelhavets
sydligaste ö Djerba i Tunisien och fem resmål på den populära Bodum-halvön på Turkiets
västkust. Dessutom utökas antalet platser till Turkiet med drygt 20 procent och till Tunisien
med 140 procent jämfört med sommaren 2010.
Etraveli lägger ett villkorat bud på omkring 227 miljoner kronor för hela
Travelpartner. Etraveli, European Travel Interactive Group Holding AB har lämnat ett
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Travelpartner att överlåta samtliga akiter för 28
kronor per aktie. Budet värderar samtliga aktier i Travelpartner till cirka 226,9 miljoner kronor.

TURISM - Sverige
Svensk Handel vill fortsätta att utveckla shoppingturismen, som vuxit med över 200
procent på 15 år. Förra året gjorde svenska och utländska turister av med 80 miljarder
kronor i den svenska handeln och stod därmed för 13 procent av den totala handelns
omsättning. För första gången spenderade också utländska turister mer pengar i Sverige än
vad svenska turister spenderade utomlands.
Sverige kan bli världsledande inom utveckling av turistnäringen, enligt en ny rapport.
Professor Donald Getz och ekonomie doktor Sanja Vujicic på Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet har studerat möjligheter för svensk turism. Enligt rapporten kan turism bli
Sveriges nya basnäring, men då krävs nytänkande, utveckling av hållbara destinationer och
en tydligare turismpolitik.
Skyview och de guidade visningarna i Ericsson Globe har lockat 100 000 besökare.
Omkring 30 procent av besökarna har varit utländska turister, främst danskar, finländare,
spanjorer, italienare, holländare och tyskar. Båda gondolerna har gått med full kapacitet och i
snitt genomfördes 66 turer per dag under maj-augusti.
Antalet kryssningspassagerare som kom till Stockholms hamnar minskade i år från
447 000 till 415 000. Internationella kryssningsresenärer är en allt viktigare inkomstkälla för
Stockholm. I år har passagerarna i snitt spenderat 1 200 kronor i staden. Sammanlagt
inbringar de omkring en halv miljard till Stockholm under 2010.
Sverige är det land i Europa som har flest husvagnar per capita, enligt nya siffror från
European Caravan Federation. Det finns 291 husvagnar per 10 000 invånare. Motsvarande
siffror för Holland och Danmark är 284 respektive 261. Norge är fyra med 165 husvagnar per
10 000 invånare och snittet i Europa är 102 husvagnar.
Sälen och norska Trysil planerar att bygga en flygplats för uppemot 400 miljoner kronor.
Det ska öka antalet övernattningar i Sälen med 75 procent på tio år och öppna för den
europeiska marknaden. Just nu pågår en miljökonsekvensutredning.
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TURISM - Internationellt
Det är billigt att resa och shoppa i Europa just nu. Euron är billig och många svenskar
passar på att resa till tidigare dyra länder som Italien och Spanien. Många väljer bättre boende
än tidigare och köper biljetter till teater, musikaler och fotbollsmatcher.
TTG – Travel Trade Gazette, världens största förlag för branschmedia inom resor,
kommer nu till Norden och Baltikum. Branschtidningen ResFlex går därmed i graven. Man
kommer att ge ut en webbsida med nyhetsbrev, trender och branschinformation på engelska.
TTG-Nordic riktar sig till hela reseindustrin, såväl utgående resor som inkommande turism.
Turismen i världen har ökat med sju procent under 2010 års första halvår. Bäst går
det för Asien och Mellanöstern. Sri Lanka har nästintill fördubblat sin turism tätt följt av Japan,
Vietnam och Burma som alla har ökat med omkring 35 procent. Även Thailand visar bra siffror.
Intresset för fotbollsresor till Italien har exploderat sedan det blivit klart att Zlatan
går över till Milan. Lokalderbyn drar mest, Inter-Milan den 14 november och Milan-Inter den
3 april.
Grekland har de vackraste öarna i Europa, enligt en undersökning av sajten Zoover. 44
procent av de medverkande i undersökningen var överens om att Greklands öar imponerar
mest. På andra plats kom Spanien med 17 procent och strax därefter kom Kroatien på tredje
plats med 16 procent. Samos är den populäraste ön.
Allt fler ryssar åker på charter. När de knepiga visumreglerna nu tas bort mot exempelvis
Turkiet väntas allt fler ryssar dit. Det gynnar även turism mot Egypten, Tunisien och Marocko.
Men också i Lettland, Estland, Montenegro, spanska solkusten, Kanarieöarna, Mallorca och
Cypern landar allt fler flyg från Moskva och St Petersburg.
Boeing tar upp konkurrensen med Virgin Galactic och satsar på rymdflygningar.
Marknadsföringspartner är det Wienbaserade företaget Space Adventures. Man ska vända sig
till privatpersoner, företag, icke kommersiella organisationer samt amerikanska federala
myndigheter utanför NASA.

TRANSPORTER - Sverige
Augusti blev en rekordmånad för Gotlandstrafiken. Antalet resenärer ökade med 25 754
resenärer, vilket är en ökning med 9,2 procent och rekord för en augustimånad. Antalet
personfordon har ökat i samma takt, med 10,3 procent till 84 703.
SAS-koncernen säljer sin återstående ägarandel i Skyways på 19 procent. Köpare är
Largus Holding, ett bolag ägt av familjen Salén som sedan tidigare innehar 80,1 procent av
Skyways Holding.
Miljöpartiet i Örnsköldsvik föreslår en färjeförbindelse mellan Örnsköldsvik och
Åland. På kommunen är man öppen för att utreda idén, som fokuserar på nöjeskryssningar.
SJ storsatsar inom en rad områden för att förbättra service, komfort, punktlighet och
information för sina resenärer. X2000-tågen genomgår en omfattande renovering som är klar
till årsskiftet. Tågen vintersäkras med bland annat nya hjul och strömavtagare.
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Det är nu ett år sedan Finncomm Airlines tillsammans med Finnair öppnade en
flyglinje mellan Norrköping och Helsingfors. Debutåret har varit mycket starkt, då
passagerarökningen i jämförelse med tidigare operatör på helårsbasis inneburit en ökning med
62 procent.
Ryanair skär ner med 30 procent av trafiken på Skavsta i vinter. Beskedet kan leda till
uppsägningar på Skavsta och ingen vet ännu hur många av de 300 anställda som berörs.
SAS nya vd heter Rickard Gustafsson och kommer från det svensk-danska försäkringsbolaget Codan/Trygg-Hansa. Där har han varit vd sedan 2006 och arbetat både i Stockholm
och Köpenhamn. Innan dess har han bland annat haft ett flertal positioner på GE Capital.
Norwegian planerar att starta en lågprislinje mellan Stockholm och Göteborg som kan
öppnas redan före årsskiftet. Linjen är tänkt att ha flera dagliga avgångar mellan städerna.
Gotlandsflyg tar upp konkurrensen med Skyways på linjen Visby-Stockholm Arlanda.
Den nya linjen startar 18 oktober med 20 turer i veckan. Idag flyger Gotlandsflyg endast på
Stockholm Bromma, medan Skyways trafikerar både Bromma och Skyways.
Krisåren för SAS är snart förbi. De stora besparingsprogrammen har stärkt flygbolagets
ekonomi samtidigt som antalet resenärer har blivit fler. Flygbolaget har klarat krisen bra och
kan se fram emot en ljus framtid enligt Peter Hagström, docent i företagsekonomi vid
Handelshögskolan.
Viking Line redovisar 4,2 miljoner euro i vinst före skatt för räkenskapsårets första
nio månader, november 2009-juli 2010. Motsvarande period året innan var vinsten 13,9
miljoner euro. Omsättningen steg till 360 miljoner euro jämfört med 348,6 miljoner euro.
EasyJet vann nyligen utmärkelsen ”Bästa lågprisflygbolag” under årets Business
Traveller Magazine Awards i London. Denna utmärkelse har funnits i tjugo år och grundar
sig på läsarnas röster från hela världen. EasyJet flyger från Arlanda till Milano och Genève
samt från Göteborg Landvetter till London. Senare i höst öppnar lågprisflygbolaget ytterligare
två linjer från Landvetter till Berlin och Manchester.
Rikstrafikens beslut om vilka flyglinjer som ska få stöd är en viktig fråga för
flygplatserna. Storuman, Torsby och Hagfors går nu en osäker framtid till mötes. De lyckligt
lottade denna gång är Sveg, Lycksele, Arvidsjaur, Vilhelmina, Hemavan, Gällivare och Pajala.
De räknas in i prioriteringsgrupp 1 och blir därmed garanterade trafik till Arlanda, eller som i
Pajalas fall till Luleå.

TRANSPORTER - Internationellt
Air Berlin och den österrikiska partnern NIKI erbjuder i vinter ännu bättre service för
skid- och snowboardåkare. Man kan bland annat ta med skid- och snowboardutrustning
kostnadsfritt på deras flyg till Alpregionen.
SAS letar efter par som är sugna på giftermål. Man vill ordna världens första samkönade
vigsel i luften, på en New York-flygning den 6 december. Vigslar ombord på plan har
förekommit länge men samkönade vigslar är något nytt.
Ryanair inför mynttoaletter på 168 plan i Europa. Bolaget tycker att passagerarna går för
mycket på toaletten och man ska nu få betala ett pund för varje toalettbesök.
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Under augusti ökade SAS trafik totalt med sju procent jämfört med i fjol, samtidigt
som inrikestrafiken i Norge trots hård konkurrens stabiliserades. Både totalt och på norska
marknaden steg kabinfaktorn jämfört med samma månad i fjol och totalt var ökningen två
procentenheter.
Amsterdams flygplats Schiphol har öppnat ett bibliotek för sina passagerare.
Biblioteket är tillgängligt för passagerare med flygbiljett. Totalt finns 1250 böcker, cd-skivor
och filmer.
Norwegian förbättrar sitt utbud mot företagsmarknaden då bolaget lanserar en ny
bokningslösning för försäljning genom resebyråer. Norwegian blir därmed det första
lågprisflygbolaget i Europa som inför bokningslösningen.
Turkish Airlines lanserar en ny bokningsklass, Comfort Class. Den nya bokningsklassen
placeras mellan Ekonomi och Business och avsikten är att kombinera bekvämligheten hos
Business Class med priserna i Economy Class.
Sammanlagt 1,9 procent färre reste med Finnair i augusti, jämfört med motsvarande
period i fjol. Kabinfaktorn tappade 1,8 procent till 78,4 procent medan kapaciteten ökade med
1,7 procent.
Air Baltic ska genomföra tio procent fler flygningar i vinter och öppnar elva nya
linjer. Linjerna är från Riga till Kittilä, Vasa, Kuopio och Rovaniemi i Finland, Amman i
Jordanien, Beirut i Libanon och Umeå. Man kommer också att inleda direktflygningar på
linjerna Tammerfors-Kittilä, Tammerfors-Rovaniemi, Vasa-Umeå och Tallinn-Vilnius.
SAS har genomfört den planerade försäljningen av ägarandelen på 49 procent i
Estonian Air. Köpare är Estlands regering. Estländska staten ska skjuta till omkring 200
miljoner kronor i nytt kapital, och SAS ska konvertera cirka 20 miljoner kronor av utställda lån
till aktiekapital.
Wizz Air, det största lågprisflygbolaget i Central- och Östeuropa har tillkännagivit
nya flyglinjer som ökar flygbolagets trafik på Stockholm Skavsta Flygplats. Wizz Air
startar tre nya linjer till Lodz (Polen), Kiev (Ukraina) och Belgrad (Serbien). Dessa linjer
kommer att trafikeras två gånger i veckan till att börja med och blir ett tillägg till de befintliga
linjerna till Gdansk, Warszawa, Poznan och Katowice i Polen, samt Budapest i Ungern.
I år har det lettiska flygbolaget airBaltic sålt nästan en kvarts miljon biljetter i
Sverige till flygningar via Riga till 80 destinationer i Europa, Mellanöstern och Ryssland. De
billigaste biljetterna säljs på Internet via airbaltic.com. I Sverige erbjuder flygbolaget flyg från
fem städer; Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå och Visby.
En stor förändring har skett i resmönstren i England de senaste åren och resenärerna
överger flyget för tåget. Sedan år 2006 har tåget ökat från en marknadsandel på 10 procent
till 31 procent på linjen Birmingham-Edinburgh. Mellan London och Glasgow har tåget ökat från
10 till 21 procent och mellan Birmingham och Glasgow från 15 till 27 procent. Tåget mellan
London och Newcastle ökade från 50 till 64 procent och på rutten London-Manchester är tåget
uppe i 85 procent av marknaden.
Estonian Air börjar flyga mellan Vilnius och Stockholm. Flygningarna kommer att utföras
i code share-samarbete med SAS och trafikeras alla dagar i veckan utom lördag.
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Nyligen undertecknade Finnair och Finncomm ett avtal som innebär att Finnair köper 20
procent av aktierna i Finnish Commuter Airlines Oy som utför flygningarna åt Finncomm.
Bolagen har också undertecknat ett avtal om code share-samarbete.

KLIMAT OCH MILJÖ - Sverige
Samtliga av Svenska Mötens konferensanläggningar har genomgått en omfattande
Svanenmärkning och uppfyller nu Svanens miljökrav. I samband med detta anordnar
Svenska Möten en miljövecka med miljöinspirerande föredrag.
Säfsen Resort ska öppna en ekologisk anläggning. Det är schweiziska Sedalia Hotel &
Residences som ligger bakom projektet med 60 fyrstjärniga hotellrum, ett 1500 kvadratmeter
stort spa, restauranger och konferens. Anläggningen kommer att vara självförsörjande på
energi och alla rum handikappanpassade.

RESETIPSET
Istanbul
Istanbul är Turkiets pulserande hjärta och väl värd ett besök. Denna magiska
drömstad har det mesta; kultur, shopping, historia, mat, nattliv, fotboll… Istanbul är
berömt för sin stora basar där allt mellan himmel och jord säljs, men ett tips är att inte
missa bakgatorna bakom basaren där man kan göra riktiga fynd. Alla städer har sina
måsten och vårt är – att bada hamam! Stadens livliga nöjesliv slår det mesta och här
finns något för alla smaker. Varför inte passa på att ta en äventyrlig tur över sundet
Bosporen och avnjuta en lunch i Asien!

TURISMKALENDERN
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se.
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se.
September
21-22/9

Mixed Reality Scandinavia - Ystad (www.mixedreality.info)

22/9

HAAGA-HELIA E-handelsseminarium - Helsingfors ()

22/9

On Tour - Malmö (www.rccl.se/agent)

22/9

On Tour - Malmö (www.rccl.se/agent)

22/9

SKÅL-lunch - Gibraltar Herrgård, Göteborg (www.skal-sweden.org)

23/9

eTourism - Rantasipi Airport Congress Center, Helsingfors (www.etourism.fi)

23/9

Seychellerna workshop - Ambassadeur, Stockholm (www.aviareps.com)

27/9

World Tourism Day - Världen (www.unwto.org)
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9
28/9

Cross Border Seminarium - Hotell Havsvidden, Åland (hannele@visitskargarden.se)

28/9

On Tour - Jönköping (www.rccl.se/agent)

28/9

Scandinavian Islands Cross Border Seminarium - HavsVidden Hotel, Åland
(www.scandinavianislands.com)

29/9

On Tour - Växjö (www.rccl.se/agent)

29/9

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

30/9

On Tour - Karlskrona (www.rccl.se/agent)

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)

5/10

On Tour - Stockholm (www.rccl.se/agent)

6/10

Energy Summit 2010 - Göteborg (www.energysummit.se)

6-8/10

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

6/10

On Tour - Norrköping (www.rccl.se/agent)

6/10

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

7-12/10

SKÅL världskongress - Sydney (www.skal.org)

8/10

BTC conference - Minsk (www.balticsea.com)

13/10

Energy Summit 2010 - Stockholm (www.energysummit.se)

13-14/10

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

13/10

Medlemsmöte Sveriges Turistjournalister - Scandic Malmen, Stockholm (www.turistjournalist.org)

14/10

On Tour - Göteborg (www.rccl.se/agent)

14/10

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

18/10

Möteskulturdagen - Göteborg (www.moteskulturdagen.se)

19/10

Marknadsdagen - Teaterskeppet, Stockholm (info@oppenskargard.se)

20/10

Energy Summit 2010 - Malmö (www.energysummit.se)

21/10

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

22/10

Möteskulturdagen - Lund (www.moteskulturdagen.se)

25/10

Möteskulturdagen - Stockholm (www.moteskulturdagen.se)

26-28/10

Resetorget - Persontrafik 2010, Stockholmsmässan (www.persontrafik.se)

26/10

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

27/10

Destinationsdagen - Stockholm-Arlanda, SkyCity (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)
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10
29/10

Expo Uppland 2010 - Uppsala Konsert & Kongress (www.uppsalatourism.se)

November
2/11

Info-turné Thailand - Sheraton Hotel, Stockholm (www.tourismthailand.se)

4/11

Info-turné Thailand - Radisson Blu Royal Hotel, Köpenhamn (www.tourismthailand.se)

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)

16/11

Indisk resekväll - Kägelbanan, Stockholm (www.vagabond.se)

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
3-6/12

3rd International Health Tourism Convention - Istanbul (www.saglikturizmi2010.org)

6-8/12

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

Januari
19/1

Meet Finland Workshop - MATKA, Helsingfors (www.meetfinland.fi )

20/1

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

20-23/1

MATKA - Helsinki Exhibition & Convention Centre (www.finnexpo.fi/matka/)

26/1

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

Februari
1-2/2

Besöksnäringens Ledarforum - Kolmården (www.shr.se)

10-13/2

EMITT - Istanbul (www.emittistanbul.com)

Mars
9-13/3

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

14-16/3

Mötesplats Golf - Svenska Mässan, Göteborg (www.motesplatsgolf.se)

24-27/3

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

25/3

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

April
29-1/5

Holiday & Caravan Meet - Svenska Mässan, Göteborg (www.svenskamassan.se)

Maj
27-29/5

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