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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!

KONKURRENSKRAFT - Sverige
Nyligen fick Gröna Lund ta emot det prestigefyllda priset ”Publishers Pick – Park of
The Year 2011” på den internationella prisceremonin ”Golden Ticket Awards” i USA.
Dessutom blev nöjesparken nominerad till tre andra priser, där berg- och dalbanan Twister
kammade hem fjärdepriset i kategorin ”Best Ride of 2011”.
SHR:s styrelse har enats om en vision inför år 2020. Det övergripande målet är att bli
besöksnäringens samlade röst och visionen är att vara ”Sveriges mest uppskattade och
respekterade arbetsgivar- och branschorganisation”. Visionen sammanfattas i ett 16-sidigt
dokument. I dokumentet beskrivs att organisationen ska utveckla sina kärnverksamheter inom
områden som avtalsförhandlingar, kommunikation, utbildning och lobbyarbete.
Meetings International vann “The Global Vision Award”. Den svenska upplagan av
Meetings International har funnits i åtta år. Den globala utgåvan har bara hunnit komma ut
med sju nummer än så länge. Men det var den sistnämnda som vann det internationella priset
”The Global Vision Award 2011”. Priset delades ut i samband med IMEX-mässan i Frankfurt.

MÖTEN OCH EVENEMANG – Sverige
Mat- och serviceföretaget Sabis förvärvar Sjönära Möten. Med köpet tar man över
driften av de tre hotellen FågelbroHus, Smådalarö Gård och Krusenberg Herrgård samt ett 80tal anställda. Familjeföretaget Sabis genomför köpet som ett led i att bredda sitt erbjudande
av kvalitativa möten. Sedan tidigare driver Sabis två konferensanläggningar i
storstockholmsområdet, dock inget med övernattningsmöjligheter.
Svenska Möten utökar sin portfölj med fyra nya anläggningar. Det handlar om
dagkonferensanläggningarna Siggesta Gård på Värmdö och Gällöfsta Konferens Sthlm City
samt de två mindre hotell- och konferensanläggningarna Spelabäcken i Skanör och Skanörs
Gästgifvargård.
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Premiär i vår för Sveriges första rullande rese- och turistmässa. På specialbyggda
Travel Train, som rullar in till sex svenska tågstationer, kommer resebranschen att visa upp
sina nyheter. Tåget utgår från Stockholm och besöker de utvalda städerna Linköping, Växjö,
Göteborg, Malmö och Örebro.

HOTELL – Sverige
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, byter namn till Visita – Svensk
Besöksnäring. Syftet är att beskriva verksamheten på ett mer kärnfullt sätt och peka på den
närhet som finns mellan företaget och landets turistdestinationer. Beslutet fattades av en
enhällig SHR-styrelse den 1 september. Namnbytet sker officiellt på SHR:s årsmöte i april
2012 och då presenteras även en ny logotyp.
Företaget Partab i Kalix ska börja producera färdiga hotellrum. Redan i dag levererar
Partab toalettmoduler till många hotellbyggen. Men nu kan alltså toaletterna byggas på med
rumsmoduler, och sedan fraktas färdiga från Kalix till hotell i Sverige eller utomlands.
I september invigde Hotel J sina 113 nya hotellrum och en möteslokal för upp till 160
personer. Dessutom öppnades en ny à la carte-restaurang med tillhörande lounge och bar.
Inför nästa år planeras även för en uteservering med utsikt över Stockholms inlopp.
Fler lågprishotell efterfrågas i Stockholm. Det tycker Peter ”Poker” Wallenberg, som har
ett långt förflutet i hotellbranschen och i dag är styrelseordförande för Grand Hôtel. Wallenberg
menar att Stockholm borde kunna erbjuda fler hotell med färre stjärnor och lägre priser.

HOTELL - Internationellt
Google har lanserat en ny tjänst som heter Google Hotel Finder. Med den är det möjligt
att söka efter hotell i en stad eller inom ett utvalt område i staden, via karta. Än så länge
fungerar tjänsten bara i USA. Läs mer på www.google.com/hotelfinder
För första gången öppnas ett Lego-hotell utanför Danmarks gränser. Nästa år invigs
hotellet i anslutning till Legoland i Windsor, norr om London, och året därpå ska ytterligare ett
Lego-hotell stå klart i USA, i anslutning till Legoland i norra Kalifornien.
Vill man uppleva riktig lyx i Europa så är det till Moskva man ska bege sig. Det var på
World Travel Awards som Radisson Royal Hotel tilldelades priset som Europas bästa lyx- och
affärshotell och försvarade samtidigt fjolårets titel som Rysslands lyxigaste hotell.
Rese- och bokningssajten Tripadvisor gör ett försök att förbättra relationerna till
hotellbranschen. Detta genom att lansera en gratistjänst enbart för hotellägare. Tjänsten ska
bland annat ge goda råd kring marknadsföring på internet. Hotellägare får också möjligheten
att snabbare följa och bemöta de omdömen som skrivs om dem på Tripadvisor.
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Världens första hotell i rymden invigs 2016. Hotellet kommer att ha plats för sju
övernattande gäster. Rummen kommer att vara väldigt enkla, utan vare sig badrum eller
dusch, och menyn kommer att bestå av frystorkad mat. Underhållningen, utöver utsikten,
kommer att bestå av tv och internetuppkoppling och de som vill sova får göra det stående.
Rökning och förtäring av alkohol är förbjudet och det är inte heller tal om några utflykter.
Priset kommer att vara cirka 100 000 pund för en kort vistelse. Utöver det tillkommer resan till
hotellet som beräknas kosta omkring 500 000 pund.
Hotellfastighetsbolaget Home Properties vill renodla. Bolaget, som kontrolleras av Petter
Stordalen, har sålt fastigheten till Radisson Blu Strand Hotel i Stockholm. Köpare är Stiftelsen
Frimurare Barnhuset. För Home Properties är syftet att på sikt bara äga fastigheter som drivs
av Nordic Choice Hotels.
Best Western har förvärvat sitt första hotell i Ryssland. Best Western Vega Hotel ligger i
Moskva och har 966 rum. Därmed blir hotellet kedjans största hotell bland de 4 000 som redan
finns globalt. Moskvahotellet byggdes ursprungligen inför OS 1980 och genomgick en
totalrenovering 2007. Etableringen är det första steget mot en större utbredning i Ryssland
och kringliggande stater.
Scandic har i samarbete med hotellfastighetsbolaget Pandox beslutat att investera
ca 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska gå till uppgradering och utveckling av 40 befintliga
hotell. Drygt hälften av hotellen som berörs är väghotell medan övriga hotell har centrala
citylägen. Scandic och Pandox genomför därmed en av Nordens största hotellsatsningar genom
tiderna. Projektet genomförs under kommande treårsperiod.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Försenade kroginvigningar i Stockholm. En av nästa års mest emotsedda krogetableringar
är uppskjuten ett helt år. Först våren 2013 öppnar krögarparet bakom Oaxen krog, Magnus Ek
och Agneta Green, sin nya restaurang på Djurgården i Stockholm. En annan försening är The
Cube, Electrolux ambulerande restaurangkoncept, som kommer till Stockholm först nästa
sommar.
Grupp F12 kryddar Stureplan med asiatiska influenser genom sin nya restaurang
Miss Voon. Restaurangen ligger i direkt anslutning till nyöppnade Elite Eden Park Hotel i
centrala Stockholm. Det finns plats för 125 sittande matgäster och restaurangen kompletteras
med en bar. Menyn är inspirerad av det bästa de asiatiska köken har att erbjuda.
Lunchpriserna i Sverige har ökat. Lunchpriserna i några av de största städerna var i snitt
78,20 kronor under årets första hälft, enligt restaurangguiden Gastrogate. Det är en ökning
med 1,90 kronor från 2010. Mest ökade priserna i Stockholm, med 2,20 kronor till 79,80
kronor, vilket också är det högsta snittpriset. De städer som finns med i indexet är Stockholm,
Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro och Lund.
Den familjeägda hamburgerkedjan Max fortsätter att växa och ta marknadsandelar
från McDonald’s. Företaget har gått från en marknadsandel bland hamburgerkedjorna i
Sverige på 12 procent 2005 till 18 procent 2010. Dominanten McDonalds har tappat
marknadsandelar varje år trots att försäljningen steg något i fjol.
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RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Sverige
Försäljningen hos resebyråerna ökade under årets första hälft. Utvecklingen under
årets andra kvartal var svag för resebyråerna. Försäljningen ökade med 2 procent, trots att
försäljningen backade något under juni månad. Utslaget över det första halvåret ökade
däremot försäljningen med 5 procent. Det är försäljningen av privatresor samt bokningar av
flygresor via webbresebyråer som står för hela ökningen. Affärsresebyråernas försäljning ligger
kvar på samma nivå som tidigare.
Kuba och Mexico är nyheter hos VingGolf inför säsongen 2011/12. Ving utökar också
med Cordial Golf Plaza på Teneriffa. Ytterligare en vinternyhet är att det kommer att finnas
golfvärdar på plats på semesterorterna El Gouna och Makadi i Egypten. I dagsläget är Belek i
Turkiet den populäraste golfdestinationen, följt av Gran Canaria.
Expedia flirtar med de traditionella svenska resebyråerna och erbjuder ett
partnerprogram. Initiativet är ett led i strategin att bli den marknadsledande nätresebyrån i
Norden inom tre år. Vid bokning av hyrbilar, flygresor, hotell eller skräddarsydda paketresor
får anslutna resebyråer 10 procents kommission när bokningen är inom kategorin
”specialerbjudanden”.

TURISM - Sverige
De utländska besökarna spenderade förra året 87 miljarder kronor i Sverige, en
ökning med 1,7 procent jämfört med 2009. Den renodlade shoppingturismen står för en allt
större del av intäkterna. Att shoppandet för många blivit själva målet för resan förklaras med
att det på senare år vuxit fram stora handelsplatser runt om i landet som attraherar långväga
resenärer. Även gränshandeln mot Norge och Finland har ökat kraftigt under 2000-talet. Drygt
var tionde krona i svenska butikers kassor kommer från turismen.
Turistnäringen i Sverige ska få ytterligare 20 miljoner kronor per år från 2012 till
2014 av regeringen. Pengarna ska användas för att stärka och utveckla nya och befintliga
destinationer samt att utveckla små turistföretag i Sverige. Det är ännu oklart mot vilka
aktörer inom besöksnäringen pengarna kommer att riktas.
Skåne ska bli Sveriges mest hållbara resmål. I alla fall om marknadsföringsbolaget
Tourism in Skåne får bestämma. Enligt bolaget finns samma vilja hos regionens kommuner
och de 3 500 branschföretagen som är villiga att investera pengar för att visionen ska bli
verklighet.
Vi svenskar lägger i genomsnitt 4 500 kronor i månaden på nöjeskonsumtion. Mest
pengar går till kultur, sport och resor, men även vissa kläd- och matinköp belastar
nöjeskontot. Det innebär att svenska folket lägger ned hela 360 miljarder kronor om året på
nöjen, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av svenskarnas totala konsumtion. Detta visar en
rapport av Kairos Future, sponsrad av Svenska Spel.
Stockholm är den stad i Norden där turister spenderar mest. Sett till städer i Europa
hamnar Stockholm på en andraplats. London är den stad där turister spenderar mest totalt
sett. Det är MasterCard som rankat de mest besökta städerna i Europa och mätt hur mycket
turister spenderat på plats.
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Fler och fler hotell i världen ger gästerna tillgång till en Ipad. Berns Hotel i Stockholm
hyr ut läsplattan, men på nyöppnade Hotel Stelor på Gotland är den gratis. Att läsplattan
skulle vara just gratis var självklart för ägarna, eftersom den är i stället för tv.
Renägare startade guideturer för att överleva. När renhjorden drabbades av en nödvinter
inledde renägaren Nils Torbjörn Nutti ett samarbete med Ishotellet för att få pengar till
utfordringen. I dag är turisterna företagets största levebröd och har prisats både globalt och
nationellt för sin ekoturism.
Flygplatsväntan blir lång ibland – särskilt när man är liten. Därför har nu en lounge för
barn öppnat på Arlandas terminal 5. Loungen är ett samarbete mellan Junibacken och Arlanda
och är uppbyggd utifrån några av Elsa Beskows barnböcker. Här kan man krypa in i
Hattstugan, rida på en skogsmus, plocka jättelika blåbär och åka rutschkana.
Strömma Turism och Stockholm Visitors Board har beslutat att gräva ner stridsyxan.
Tvisten handlade om vem som ska driva turistbokningen på stans sajter men nu har alltså
parterna förlikts. Det viktigaste skälet är att kommunen sedan ungefär ett år släppt bokningen
på sin webbplats till privata Visit Technology, som Strömma samarbetar med.
Succésommar för Hälsingland Turism. Från juni till augusti hade Hälsingland Turism
134 000 unika besökare på sin hemsida, att jämföra med 85 000 under samma period
föregående år – en ökning med 56 procent. Sommarens omsättning i bokningssystemet ökade
med 150 procent jämfört med samma period förra året.
I Visby pågår sedan två år ett försök där restauranger kan låta sina gäster betala
med mobiltelefonen. Betaltjänsteföretaget Payex, som står bakom projektet, har utrustat
omkring 50 restauranger och kaféer med terminaler.
En ny industri är under framväxt där rymd och turism skapar unika upplevelser med
möjlighet för vanliga människor att åka ut i rymden. Spaceport Sweden i Kiruna invigdes
2007 med målsättningen att utveckla rymdturismen i Sverige och att bli en världsledande
rymdhamn. Nu söker man en partner för att marknadsföra rymdturism på en global marknad.
Amerikanska Starbucks öppnar nytt i Sverige. Världens största kafékedja öppnar,
tillsammans med sin samarbetspartner SSP, kaféer på centralstationerna i Malmö och
Göteborg nästa år. Starbucks driver sedan 2010 ett kafé inne på Arlanda flygplats.
Västerbotten har störst ökning av gästnätter i hela landet. Länet ökade med totalt
28 400 gästnätter eller ca nio procent. Även de utländska gästnätterna ökade, ca 12 procents
ökning blev resultatet för juli månad. Siffrorna avser gästnätterna på hotell, stugbyar,
vandrarhem och camping.
Idag är upplevelsens roll som statusmarkör och identitetsskapare kanske starkare
än någonsin. En undersökning från Kairos Future och Parks and Resorts visar hur nya
generationer sätter agendan för morgondagens upplevelser som en del av det personliga
varumärket.
Stockholm ligger på topplistan över årets bästa resmål i Europa enligt TripAdvisors
medlemmar. Paris har utsetts till 2011 års bästa europeiska resmål. Rom och London kniper
andra respektive tredje plats. Stockholm återfinns på plats 17 och är därmed den främsta
nordiska staden på topplistan över Europas 25 bästa resmål. När det gäller världens bästa
resmål leder Kapstaden följt av Sydney, Machu Picchu, Paris, Rio de Janeiro, New York, Rom,
London, Barcelona och Hongkong.
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Entusiaster vill bygga skidparadis under tak. Skåningen Glenn Bovin är på väg att ge
Mälardalen en gigantisk inomhusanläggning för alpin skidåkning, längdåkning och skidskytte. I
april började han leta efter investerare till den första fasen av bygget, som kostar 60 miljoner
kronor. I slutet av 2015 ska anläggningen, som totalt beräknas kosta 1 miljard kronor, stå
färdig att ta emot 500 000 besökare.
Britter vill till Sverige. Britterna toppar listan över vilka nationaliteter som har sökt mest
efter flygresor till Sverige i september och oktober, enligt en sammanställning från
resesökmotorn Skyscanner. Italienare har gjort näst flest sökningar efter resor till Sverige. Vi
kan också räkna med besök från tyskar, spanjorer, polacker och greker.
Rese- och turismindustrin i Nynäshamn omsatte 288 miljoner kronor och sysselsatte
220 personer under 2010, enligt konsultföretaget Resurs AB. Kommunens totala
turismomsättning ökade med 15 miljoner jämfört med föregående år. Fritidsbåtsturismen
svarar för 31 procent av kommunens samtliga övernattningar.
Antalet nyregistrerade företag ökar mest i turismkommunerna. Orter där turism,
handel och besöksnäring är nyckelnäringar, som till exempel Åre, Strömstad och Båstad, ligger
mycket högt placerade. I botten dominerar glesbygds- och tillverkningskommuner.
Campingtrenden växer sig allt starkare i Sverige. En ny generation campare, högre
kvalitet på campingplatserna och en trend som går mot att semestra på hemmaplan är en del
av orsaken till trenden. Campingplatsägarna har förstått att de konkurrerar med semestrar på
Mallorca och Kanarieöarna och arbetar för att göra camparnas upplevelse mer speciell. Även
husbilsförsäljningen ökar just nu.

TURISM - Internationellt
På tioårsdagen av terrorattackerna mot USA, invigdes minnesmonumentet 9/11
Memorial på södra Manhattan där World Trade Center, tvillingskyskraporna som raserades,
stod. Här har man nu byggt två stora bassänger med vattenfall. På kanterna står namnen på
alla som omkom i attackerna.
Svenskar lättar mest på plånboken i New York. Trots att London är vår vanligaste
turiststad med 619 000 svenska besökare om året så ligger städer som New York, Helsingfors
och Köpenhamn före på listan över resmål där vi gör av med mest per person. I dessa städer
spenderar vi över 15 000 kronor på hotell, shopping och krogliv. I New York gör svensken av
med närmare 18 000 kronor.
VisitBritain turnerar världen runt med gigantiska 3D-konstverk. Under fem veckor i
höst besöker VisitBritain bland annat Singapore, Sydney, Los Angeles och Stockholm med
tredimensionella gatumålningar. Målningarna ger besökarna en illusion av att befinna sig mitt i
målningen och det syns allra bäst på bild.
Precis som förra året ligger Gran Canaria i topp när svenskarna bokar utlandsresor
till höstlovet, enligt statistik från resebyrån Ticket. På andra plats ligger New York, som
klättrat från förra årets åttonde plats. Den stora förloraren jämfört med förra höstlovet är
Egypten, där både Hurghada och Sharm el-Sheik åkt ut från listan. Förklaringen är naturligtvis
det osäkra politiska läget.
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Trots den ekonomiska krisen i Grekland fortsätter landets turism att öka. Antalet
utländska besökare ökade med 10 procent under årets sju första månader. Rhodos ökade
mest, med 28 procent fler utländska besökare, enligt statistik från Federation of Greek
Tourism Enterprises. Britter och tyskar är de främsta besökarna, följda av italienare, svenskar,
ryssar och israeler.
Fler svenskar köper hus i Spanien. Antalet svenskar som köpt bostad i Spanien har ökat
med 129 procent på tre år, enligt en rapport som analysföretaget Foqus tagit fram för The Real
Estate Agency. Från 2008 till 2010 har det totala antalet köp av utlänningar dock gått ned med
32 procent. Britter, som har störst ägarandel av utlänningarna i landet, har minskat antalet
köp med 55 procent.
Besök ett ”fejkmuseum” i Bangkok. På Museum of Counterfeit Goods finns över 3 500
piratkopior – allt från kläder och smink till hemelektronik, bildelar och mat. Museet drivs av
advokatbyrån Tilleke & Gibbins och alla samlingens föremål har använts som bevis i olika
brottsfall. Original finns också på plats, så att du kan testa hur vältränat ditt utredaröga är.
Ta sikte på öst om du vill komma billigt undan med höstens weekendresa. Städer som
Tallinn, Riga, Budapest och Prag är bara hälften så dyra som Stockholm, Rom och Köpenhamn
visar Forex Banks storstadsindex. I undersökningen har man bland annat jämfört kostnaden
för restaurangbesök, taxiresor och snittpriset för en hotellnatt.
Trots att börsen rasar och många västländer befinner sig i ekonomisk kris fortsätter
världsturismen att öka. Första halvåret i år reste 440 miljoner människor på semester
utomlands – en ökning med nästan fem procent jämför med samma period förra året.
Hade turisterna svikit hade krisen i Sydeuropa och USA varit ännu värre men som tur var så
ökade istället antalet utländska turister i krisländerna.
Turkiet var svenskarnas favorit sommaren 2011. Det turkiska kustområdet kring Antalya
toppar för tredje året i rad listan över de mest besökta resmålen och ökar dessutom med 24
procent jämfört med förra sommaren. Förutom den turkiska kusten är Mallorca det resmål som
lockat flest svenskar i sommar och har ökat med åtta procent. Därefter kommer Kreta, följt av
Rhodos som vuxit sig allt större och knappar in på grannön med sin ökning på 23 procent. När
det gäller resor som gått till storstäder är det London, New York och Barcelona som toppar
listan. Det är resebyrån Ticket som sammanställt statistik över de destinationer som
svenskarna besökte mest under sommaren som gått.
Nu ska EU bli mer lättbegripligt för gemene man. I oktober öppnas Europaparlamentets
gigantiska besökscentrum Parlamentarium i Bryssel, bara amerikanska kongressens
besökscentrum är större. Anläggningen räknar med en halv miljon besökare årligen.
Skrikande barn är en resande förälders värsta mardröm. Det har alltså visat sig att även
de som tagit med sig sina barn på utlandssemester tycker att barnen är en stressfaktor, och
en av fem önskar att de inte hade lämnat hemmet. Det visar resultatet av en undersökning
gjord på Gatwicks flygplats i England, där 1000 föräldrar berättat om sina erfarenheter av att
resa med barn.
Fotbolls-VM gav inte Sydafrika den ekonomiska skjuts som förutspåddes. Turneringen,
som kostade motsvarande 36 miljarder kronor att arrangera, skulle enligt prognosen generera
ett budgetöverskott till Sydafrika, men istället blev det ett underskott på ca 5 procent. Inte
heller turismen fick den boom som förväntades. Tvärtom uppvisar den mycket svag tillväxt och
hotellnäringen lider i dag av överkapacitet.
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Nu begränsas turismen till Galapagosöarna. Efter över 50 år som nationalpark hotas
Galapagosöarnas känsliga flora och fauna av den närmast explosionsartat växande turismen.
Nu måste antalet besökare begränsas och från årsskiftet går kryssningarna därför bara till
hälften så många öar.
Dansk stuguthyrare släpper en mobilapplikation som är anpassad för utländska
turister. Det är Danska Sol og Strand Feriehusudlejning som släpper en gratis applikation till
Androidmobiler och Iphone. Appen innehåller information om 1 500 attraktioner i Danmark.
Den är anpassad för utländska turister då det inte krävs någon internetuppkoppling.
En ny lag i Nederländerna stoppar turister från att komma till landet enbart för att
röka cannabis. De holländska coffeeshopsen, kaféer med licens att sälja cannabis, blir istället
medlemsklubbar som bara får ta emot holländska medborgare. På så vis hoppas den
holländska regeringen stävja ett ökat bruk av droger bland unga och även handeln med
cannabis som blivit allt mer svårkontrollerad.
En kinesisk miljardär vill skapa en turistanläggning på 300 kvadratkilometer på
Island. Miljardären Huang Nubo planerar att bygga ett hotell och en golfbana och har fått ett
provisoriskt avtal som ger honom rätt till 300 kilometer land, eller 0,3 procent av hela Islands
yta. Han vill investera 100 miljoner dollar i anläggningen på nordöstra Island. Huang Nubo
äger turistanläggningar över hela Kina.
Frankrikes turism står stark i kristider. Trots ekonomiska oroligheter runt om i världen
håller Paris ställningarna som ett av världens mest populära resmål. Enligt färska siffror från
Paris turistmyndigheter ökade hotellens genomsnittliga intäkt per rum med 7,5 procent under
årets första hälft. Den genomsnittliga beläggningen under perioden var 78 procent, den högsta
på tio år.
Den genomsnittliga fritidsbåten blir allt större i Finland, konstaterar den finländska
båtbranschens centralförbund Finnboat. Dagens båtar är i genomsnitt en halv meter längre och
har 20 hästkrafter mer än samma snittbåt för 15 år sedan. Båtarna är också utrustade med
fler bekvämligheter än tidigare – exempelvis har nästan varje båt i dag en navigeringsapparat.
Få en inblick i en sluten värld. Det hemlighetsfulla Burma öppnar sig åtminstone en smula
under Temaresors nya tvåveckorsresa. Turen går från avslappnade metropolen Rangoon via
den forntida staden Bagan i norr med över 2 200 pagoder och tempelruiner, landets religiösa
nav Mandalay och den ”magiska” sjön Inle som ligger 900 meter över havet, till badorten
Ngapali för några avslutande dagars sol och bad i Bengaliska viken. Läs mer på
www.temaresor.se

TRANSPORTER - Sverige
Sjöfarten på Östersjön ska få lättare att ta sig fram i vinter. Efter förra vinterns kaos
med mängder av fastfrusna fartyg slår nu Sverige och Finland ihop sina isbrytarflottor till en
gemensam grupp, med ett gemensamt ansvar. Det kan spara stora summor för sjöfarten.
Nu får järnvägen ytterligare pengar. Regeringen har presenterat en infrastruktursatsning i
kommande höstbudget som ger 3,6 miljarder ytterligare till järnvägen. Satsningarna
välkomnas av hela branschen, eftersom det inte bara är SJ som vill köra på bättre underhållna
banor när avregleringen får effekt.
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Gotlandsflyg ökade antalet resenärer under sommaren, juni-augusti, med 9 procent
och satte passagerarrekord trots två färre sommarlinjer än 2010. Totalt reste 62 028
personer med Gotlandsflyg under sommarmånaderna. Inrikestrafiken på Visby Flygplats ökade
med 17 procent juni-augusti. Gotlandsflyg vann också upphandlingen om inrikes flygresor för
statliga myndigheter värd ca 10 miljoner kr.
Allt fler väljer att åka på kryssning med all inclusive. Gästerna vill ha det bekvämt och
allt ska ingå. Norra Europa har seglat upp som världens tredje största kryssningsmarknad.
Stockholm har ungefär 400 000 kryssningsbesökare under en säsong. De kommer främst från
USA, Storbritannien, Spanien och Italien.
Första halvåret i år var passagerartillväxten på Arlanda 17 procent. Det placerar
flygplatsen på första plats i jämförelse med Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Det oroar bland
annat Kastrup som nu menar att SAS dominerande ställning på flygplatsen har hämmat
utvecklingen under årens lopp.
Samåkning till Arlanda. Nu kan alla som bor i Stockholms innerstad eller i några utvalda
förorter samåka i minibuss till Arlanda. Billigare än taxi och bekvämare än flygbuss. Tjänsten
erbjuds även i Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby,
Lidingö, Alvik, Bromma, Hässelby, Vällingby, Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. Läs mer på
www.supershuttle.se
Med Venedig som förebild har Taxi Stockholm startat en båttaxitjänst. Båtarna, med
hemmahamn vid Strandvägen i centrala Stockholm ska vara en del av den övriga
kollektivtrafiken och transportera kunderna till olika platser i staden och den omgivande
skärgården.
Gotlandsflyg öppnar en ny flyglinje till Mora från Visby i vinter. Linjen kommer att
trafikeras torsdagar och söndagar under vintersäsongen och ska flygas med en SAAB 340.
Gotländska skidturister är den primära målgruppen för linjen.
Östersjön är en fortsatt stigande stjärna på kryssningshimlen. För Stockholm innebär
det fler än 400 000 besökare per säsong, uppger Stockholms hamnar. I år har fler fartyg och
fler passagerare än någonsin tidigare besökt staden. Kundundersökningar visar att
passagerarna pekar ut just Stockholm som den destination på kryssningen som har överraskat
positivt.
Flybe kommer från den 30 oktober att trafikera linjen mellan Norrköping och
Helsingfors. Rutten har tidigare trafikerats av Finncomm i ett codeshare-samarbete med
Finnair. Flybe och Finnair har sedan dess köpt Finncomm och nu tar Flybe över linjen.

TRANSPORTER – Internationellt
SAS gör ett bättre resultat än väntat och vänder till vinst. Antalet passagerare ökade
med 17,8 procent under årets andra kvartal. Intäkterna ökade samtidigt från 9 979 till 11 229
miljoner kronor och resultatet efter skatt vände från en förlust om 502 miljoner kronor till en
vinst på 551 miljoner kronor.
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ATRA, Air Transport Rating Agency, har presenterat en lista på de tio säkraste
flygbolagen i världen. De har undersökt de 100 största flygbolagen utifrån 15 olika kriterier
som direkt eller indirekt påverkar den allmänna säkerheten. Från 44 av de 100 flygbolagen har
man fått tillräckliga uppgifter för att kunna göra en bedömning. Först på listan ligger Air
France och KLM, följt av AMR Corporation och British Airways.
Tallink transporterade ett rekordstort antal passagerare, mer än 9 miljoner, under de
senaste tolv månaderna. Det är en ökning med åtta procent jämfört med motsvarande
period i fjol. Antalet transporterade personbilar ökade med 10 procent till drygt en miljon och
på fraktsidan noterades en ökning med 11 procent.
Flygandet bromsar in. Återhämtningen för den globala flygtrafiken kan vara på väg att
bromsa in till följd av bakslag för affärsresandet, varnar branschorganisationen IATA.
Tillväxten för flyget var i juni lägre än i maj, även om det var bättre siffror än sommaren 2010.
Denna trend väntas fortsätta under de kommande månaderna.
Det lettiska flygbolaget Air Baltic lyckades i juli prestera den bästa månaden i
företagets historia. Man transporterade 377 914 passagerare, från Riga, Vilnius och Tallinn.
Det är en ökning med 3 procent jämfört med samma månad förra året.
Finnair blev Nordens största interkontinentala flygbolag till Asien och Nordamerika
2010. Under perioden januari till juli i år flög 935 000 passagerare med Finnair via
Helsingfors.
Flygbolagen Air Asia och Malaysia Airlines har inlett ett omfattande samarbete. Man
har skrivit ett avtal som säger att flygbolagen ska undersöka möjligheter till samarbete inom
flera områden. Ägarbolagen byter också stora aktieinnehav med varandra. Den första fasen av
samarbetet kommer att fokusera på synerergieffekter som kan skapas utan omfattande
inverkan på någon parts verksamhet.
Air Berlin startar i vinter direktflyg till Arvidsjaur. Mellan den 28 november och den 30
mars kommer Air Berlin att flyga direkt från Stuttgart till Arvidsjaur. Tidigare har företaget FlyCar trafikerat samma rutt och under 2010 hade rutten ungefär 20 000 passagerare.
Finnairs nya regionala flygbolag Flybe Nordic börjar flyga Umeå-Helsingfors och
Bromma-Tallinn. Detta från och med den 30 oktober. Mellan Umeå och Helsingfors kommer
man att flyga nonstop fyra gånger i veckan, och mellan Bromma och Tallinn tre gånger varje
vardag. Flybe ska även flyga nonstop från Skellefteå till Helsingfors tre gånger i veckan. Detta
är det första konkreta resultatet av samägandet mellan Finnair och Flybe.

TIPSET
Vi hjälper dig i Östersjöregionen – både på hemma- och bortaplan. Nya marknader
kräver nya kunskaper och samarbetsformer. Det gäller inte minst marknaderna i
Östersjöregionen. Sedan 1995 har FIN-S Marknad och Kommunikation verkat inom
resebranschen. Basen är kontoret i centrala Stockholm och kärnverksamheten är aktiviteter i
Sverige, Finland och övriga Östersjöregionen. PR och media, försäljning, marknadsföring,
information, rekrytering och omvärldsbevakning är våra kunskapsområden. Vi organiserar
events, mässor, resor och producerar nyhetsbrev. Att få folk att mötas; i rätt tid och på rätt
plats, är en av våra styrkor. Vi är ”doers” som helst ligger steget före.
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TURISMKALENDERN
September
25-29/9

Baltic Connecting - Riga, Lettland (http://www.balticconnecting.com)

25-29/9

Euhofa International 50th Congress - Pärnu-Tallinn, Estland (www.euhofa2011.ut.ee)

29/9

Travel World - Stockholm Waterfront Congress Centre (http://www.travelworld.nu/)

29/9

Travel World Stockholm - Stockholm Waterfront Congress Centre (www.travelworld.nu)

Oktober
3-5/10

Look at Finland Workshop - Åbo, Finland
(http://www.commagroup.com/english/events/workshops/Laf_Turku_2011.iw3)

5-6/10

Baltic Sea Region Setting Sails for Co-Creative Multilevel Governance 2011 - Åbo

5-6/10

Framtidsbygd - Östersund (http://www.framtidsbygd.se/)

6/10

SKÅL Stockholm lunch - Scandic Grand Central, Stockholm (www.skal-sweden.org)

6-8/10

TTG Incontri - Rimini, Italien (http://www.ttgincontri.it/en-en)

13/10

Seminarium - Helsingfors (www.matkailumuuttaamaailmaa.fi/2011/)

19-20/10

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

20/10

Svenska Turistgalan - Berns, Stockholm (www.turistgalan.se)

21/10

Travel Night at the Lobby - Rådmansgatan 46, Stockholm (www.thelobby.se)

24/10

Flyg med Framtid-flygbranschens konferens - Stockholm Arlanda Airport (www.flygmedframtid.se)

25/10

Mötestorget-För bättre möten och konferenser - Kulturhuset, Stockholm
(www.konferensvarlden.se/motestorget)

26/10

Destinationsdagen - Stockholm (www.turism.se)

26/10

FörTurs Destinationsdag - Hotell Hilton Slussen, Stockholm (http://www.turism.se/sv/om-fortur/kurser-ochkonferenser/102-destinationsdagen-2011)

26/10

Travel Bar - Hotell Hilton Slussen, Stockholm

27/10

Polska Turistbyrån 20 år, tillsammans med LOT Polish Airlines - Stockholm (www.polen.travel/sv/)

27/10

Tendensdagen 2011 - Berns/Chinateatern, Stockholm (http://www.tendensdagen.se/)

27-28/10

Turismforum - Luleå (www.swedishlapland.com )

November
7-10/11

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

9-10/11

Friluftsforskning 2011 - Umeå (www.friluftsforskning.se)

10/11

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

12-13/11

Travel Cruise - Birka Paradise (www.birka.se)

15-16/11

Framtidsbygd - Stockholm (http://www.framtidsbygd.se/)
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15-16/11

KonferensExpo - World Trade Center, Stockholm (www.konferensexpo.se/)

15/11

Travel Workshop-Spotlight on Africa - Köpenhamn (www.spotlightworkshops.com)

16/11

Travel Workshop-Spotlight on Africa - Oslo (www.spotlightworkshops.com)

17/11

Travel Workshop-Spotlight on Africa - Folkets Hus, Stockholm (www.spotlightworkshops.com)

18/11

Travel Night at the Lobby - Rådmansgatan 46, Stockholm (www.thelobby.se)

18/11

Travel Workshop-Spotlight on Africa - Helsingfors (www.spotlightworkshops.com)

29-1/12

EIBTM - The Global Meetings & Events Exhibition - Barcelona (http://www.eibtm.com/)

30/11

Travel Bar - Hotell Hilton Slussen, Stockholm

December
2/12

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

5-6/12

Framtidsbygd - Kristianstad (http://www.framtidsbygd.se/)

8/12

De Ordentliga Pojkarnas Julkongress - Åbo

16/12

Travel Night at the Lobby - Rådmansgatan 46, Stockholm (www.thelobby.se)

20/12

Frukostmingel med FINesS - Stockholm (www.fin-s.a.se)

Januari
18/1

Meet Finland Workshop - Helsingfors (http://web.finnexpo.fi/Sites1/Matka/en/Pages/default.aspx)

19-22/1

Matka 2012 Noridc Travel Fair - Helsinki Exhibition & Convention Centre, Helsingfors
(http://web.finnexpo.fi/Sites1/Matka/en/Pages/default.aspx)

24-27/1

Enter2012 - Helsingborg (http://www.ifitt.org/congresses/website/enter2012/)

31-1/2

Besöksnäringens ledarforum - Info kommer senare (www.shr.se/ledarforum)

Mars
2-4/3

Reiseliv-Norway International Travel Fair - Lillestrøm, Norge (http://messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv/)

14-15/3

Möten & Events 2012 - Kistamässan, Stockholm (www.easyfairs.com/sv)

22-25/3

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

April
24-27/4

Gastronord 2012 - Stockholmsmässan (www.gastronord.se)

27-29/4

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

Juni
1-3/6

Skärgårdsmässan - Djurgården (www.skargardsmassan.se)

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