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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
Sjönära möten blir Sabis Hotell & Möten. Under 2011 förvärvade mat- och
serviceföretaget Sabis de tre hotellen Fågelbro Hus, Krusenberg Herrgård och Smådalarö Gård.
Nu har man slagit samman hotellen med de tre dagskonferensanläggningarna Nordic Forum,
Näringslivets Hus och Wenner-Gren Center till Sabis Hotell & Möten.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Norsk gränshandel har blivit en svensk storindustri. Den norska gränshandeln är
koncentrerad till Svinesundsområdet, delar av Värmland och lite i Jämtland. Nordby, strax
söder om Svinesund, är ett exempel. Det är ett av Sveriges tre största köpcentrum, nästan i
nivå med Ullared. En vanlig dag kan det komma runt 40 000 människor dit. Nio av tio är
norrmän.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Efter en omfattande uttagning i de nordiska länderna har 12 företag kvalificerats till
Nordic Tourism Investment Forum. Objekten omfattar allt från stora anläggningar och
nöjesparker till internetbolag med turismrelaterade tjänster. Uttagna investeringsobjekt är:
Combo Ticket (SE), Julmyra Horse Center (SE), Falu Vildvattenpark (SE), Witchworld (SE),
Book Norway AS (SE), Destination Hov/Lofoten Golfbane AS (NO), Naviguiding AS (NO),
Keminmaan Palvelukylä (FIN), Kultaranta Resort Oy (FIN), Kalevala Park/Pellepyy Oy (FIN),
Sport Resort Ylläs (FIN) och Palm City (DK). Det mest intressanta investeringsobjektet
kommer att utses under Nordic Tourism Investment Forum som går av stapeln den 18
september på Grand Hôtel i Stockholm.
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RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Sverige
Efterfrågan på skräddarsydda privatresor ökar och det senaste tillskottet på
marknaden – lyxresebyrån The World of Envy – vill göra omvärlden grön av avund.
Deras nisch är smal, de lever på kvalitet och inte volym och kundkretsen är ganska
prisokänslig, men vill ha mesta möjliga valuta för pengarna.

RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Internationellt
Norden hjälper Kuoni på fötter. Kuoni Group, som bland annat äger Apollo, reducerar sin
bruttoförlust för årets första sex månader och ökar omsättningen med 27 procent, delvis tack
vare framgångar på den nordiska marknaden. Företagets bruttoförlust har reducerats från
19,2 miljoner schweiziska franc till 9,8 miljoner franc under årets första sex månader.
Nettoförlusten ökade samtidigt från 43,5 miljoner schweiziska franc förra året till 49,8 miljoner
franc i år.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Restaurangbranschen trotsar konjunkturen och ökade under första halvåret antalet
anställda rejält. Medan BNP under första halvåret ökade med 1,6 procent ökade
restaurangbranschen sin volym med 4,4 procent jämfört med första halvåret i fjol. Att
restaurangmomsen har mer än halverats bidrar, menar branschföreträdare.
Nu har restaurangen West Coast på hotell Gothia Towers i Göteborg öppnat. Här ska
gästerna kunna njuta av västkustens allra bästa råvaror. Bakom restaurangen står Svenska
Kocklandslagets lagledare Krister Dahl som kallar West Coast ”en kärleksförklaring till
västkusten”.
Nu öppnar Viking Line "Tapiz Wine Bar" på M/S Viking Cinderella. Baren öppnas i
samarbete med en av Argentinas främsta vinproducenter, familjeägda Tapiz, som har haft
stora framgångar i Sverige. Alla viner serveras på glas och i Tapiz Wine Shop kan man köpa
med sig vinerna till förmånliga taxfreepriser.

HOTELL – Sverige
För första gången på fem år stiger genomsnittspriserna för hotellrum i världen. I
Sverige är ökningen blygsam. Genomsnittspriset för en hotellnatt var 1 086 kronor under
första halvåret 2012, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med första halvåret 2011,
enligt hotellbokningssajten Hotels.coms prisindex. Stockholm har Sveriges dyraste hotellrum
och priserna fortsätter uppåt i huvudstaden. En hotellnatt i Stockholm kostade i genomsnitt
1 200 kronor under det första halvåret i år.
På Åreskutan byggs ett igloohotell med namnet Igloo Åre. I direkt anslutning till
skidsystemet blir det 16 igloor i tre olika storlekar. Där erbjuds gästerna middag, jacuzzibad
och möjlighet att gå på fjällvandring med guide.
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Stenkasernen vid Fredriksborgs fästning på Värmdö utanför Stockholm ska bli hotell
och restaurang. Det står klart sedan Statens fastighetsverk i dagarna skrivit kontrakt med
lokala entreprenörer. Det nya hotellet passar väl in i SFV:s arbete med att vidareutveckla
kulturhistoriskt spännande platser till nya besöksmål. Det nya hotellet, beläget nära vattnet
vid Oxdjupet, väntas öppna sommaren 2013.
Det tyska flygbolaget Fly Car ska bygga ett igloohotell på en udde i Abborrträsk
utanför Arvidsjaur. Kunderna är såväl vanliga turister som resenärer kopplade till ortens
biltestverksamhet. Med ett hotell byggt av is och snö vill Fly Car erbjuda ett alternativ till
Icehotel i Jukkasjärvi. Enligt Arvidsjaurs kommuns webbplats blir det byggstart i november och
tanken är att hotellet ska öppna några veckor senare.

HOTELL - Internationellt
USA:s första Radisson Blu-hotell har öppnat i Chicago. Radisson Blu Aqua Hotel lovar
vacker utsikt från alla 334 rum. Hotellrummen har två olika teman, sofistikerade ”Mansion
House” och modernare ”Naturally Cool”. För inredningen står bland annat den svenske
designern Christian Lundwall. Hotellet har italiensk restaurang, spa, inomhusbasketplan och
utomhusterrass.

TURISM - Sverige
Två närliggande skidorter, Trysil i Norge och Sälen i Sverige, paketeras i år som en
möjlig kombination under en och samma vecka. Lägenhetshotellet Park Inn Trysil
Mountain Resort blir boendet i Trysil och i Sälen är det fyrstjärniga lägenhetshotellet Skilounge
som erbjuds.
Med 1,3 miljoner gästnätter under juli månad noterar Stockholms län en tillbakagång
med 2 procent jämfört med samma period förra året. Däremot redovisas en kraftig
uppgång av privatresenärer som valde att bo på hotell med nära 10 procent. En minskning av
affärsresenärer förklaras av färre kongressdelegater än 2011 då Stockholm stod värd för två
läkarkongresser. Campingnätterna sjönk med hela 18 procent, vilket förklaras med en ovanligt
regnig och kall sommar.
Med hjälp av kapital från tre av bygdens framgångsrikaste affärsmän ska Piteå bli ett
mecka för Sveriges alla längdskidåkare. De närmaste åren planerar de att plöja ned
mångmiljonbelopp i skidarenan. Totalt är investeringsbehovet runt 225 miljoner kronor.
Den starka svenska valutan leder till att priset för att resa över Öresundsbron sänks
för dem som betalar med svenska kronor. Från den 1 oktober blir det i genomsnitt 4
procent billigare.
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TURISM - Internationellt
Nordbor har bland de kortaste arbetsveckorna i Europa. Det framgår av en ny rapport
från EU-organet Eurofond. I Finland motsvarade ett heltidsjobb i snitt 37,8 timmar på en
vecka, inklusive eventuell övertid och frånvaro. Det gör den finska arbetsveckan kortast i
Europa följt av Frankrike och Irland. På åttonde plats hittar man Sverige med en arbetsvecka
på 38,9 timmar i snitt. Krisdrabbade Grekland har en arbetstid på 39,9 timmar.
Enligt färsk statistik från Ticket ökar höstlovsresorna med 20 procent i år. Det
absoluta favoritresmålet är Gran Canaria, som har dubbelt så många bokningar som tvåan
Teneriffa. Topplista höstlovet: Gran Canaria, Teneriffa, New York, London, Antalya, Hurghada,
Bangkok, Paris, Miami och Barcelona.
Det franska branschförbundet Synhorcat gör en dyster sammanställning av
turisthögsäsongen. I den medlemsenkät som gjorts gällande juli sjönk antalet bokningar
med 10 till 15 procent jämfört med samma månad förra året. Särskilt har regionerna som tar
emot franska turister märkt av en nedgång. Fransmännen har hållit hårt i plånböckerna.
Under juli månad besökte rekordmånga utländska turister Spanien. I juli åkte 7,7
miljoner utländska turister till Spanien, det är en ökning med 4,4 procent jämfört med samma
period förra året. Över 80 procent av de utländska besökarna kom från EU-länder.
Tv-serier, gastronomi och nya flyglinjer har bidragit till att locka fler turister till
Danmark. Enligt Danmark Statistik har antalet gästnätter vuxit med mer än 12 procent per år
de senaste två åren. Nya flyglinjer från Kina, Finland, Ryssland och Kanada har gjort att
antalet besökare från de länderna har ökat med 30 procent. Uppmärksamheten kring
restaurang Noma samt festivalen Copenhagen Cooking har också bidragit till att många vill åka
till Danmark.
Att Burma börjar öppna sig har lett till att landet är ett av de hetaste nya resmålen i
höst för västerländska turister. Påpassligt meddelade regimen i Burma nyligen att man
slutar att censurera medier. ”Från den 20 augusti hävs censuren för alla inhemska
publikationer”, hette det på departementets hemsida. Förhandscensur var en självklarhet för
den militärjunta som tidigare hade makten i landet.
För fjärde året i rad var Antalya och kringliggande orter i Turkiet svenskarnas
favoritresmål under sommaren. På andra plats hamnade Mallorca, och sedan i tur och
ordning Kreta, Rhodos och Cypern, enligt bokningsstatistik från resebyrån Ticket. Sol- och
badresorna ökade med tolv procent jämfört med förra sommaren, medan storstadsresorna
ökade 35 procent.
Fransmännen har, föga förvånande, den sexigaste brytningen, enligt en undersökning
som Skyscanner gjorde bland 550 européer. Inte helt otippat så hamnade italienarna på tredje
plats. Men att den irländska accenten hamnade på andra plats är nog en större skräll. Den
skandinaviska accenten hamnade på plats 10 av 20.
Singapore rankas inte bara som världens enklaste stad att göra affärer i utan även
som en av världens bästa destinationer för möten och incentives. För tionde året i rad
pekades Singapore ut som Asiens mest populära MICE-destination av ICCA. Förra året ökade
antalet kongresser, konferenser och mässor med 46 procent och en fjärdedel av landets
rekordmånga 13 miljoner turister var affärsresenärer.
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Zlatan ger Paris ett uppsving. I höst ökar antalet resor till världens storstäder med 25
procent jämfört med i fjol, enligt siffror från Ticket. New York är fortsatt den mest populära
staden, men ökar inte. Barcelona ökar däremot 25 procent och petar ner London från
andraplatsen. Paris ökar hela 36 procent i höst, vilket mycket väl kan vara en Zlatan-effekt.

TRANSPORTER – Sverige
Swedavia inför gratis wifi på Arlanda, Landvetter och sina övriga nio flygplatser. Utan
kostnad får resenärerna på Swedavias flygplatser tillgång till tre timmars uppkoppling eller
100MB per dygn. Genom ett klick på Swedavias startportal genereras ett SMS med en kod som
skrivs in - och sedan är det bara att börja surfa.
Regeringen gör en miljardsatsning på den svenska järnvägen, vilket banar väg för
snabbare tågresor på sträckorna Stockholm-Linköping och Göteborg-Borås. Samtidigt lovar
regeringen att ta itu med år av bristande underhåll. Totalt vill regeringen lägga 55 miljoner på
att förbättra järnvägen de kommande 10-15 åren. Ostlänken, mellan Stockholm och Linköping,
kommer att gå via Skavsta flygplats och förväntas förbättra kommunikationerna till
flygplatsen.

TRANSPORTER – Internationellt
Krisen i Europas flygindustri fortsätter att förvärras. En rad flygbolag har gått i konkurs i
år, och fler konkurser är sannolikt att vänta. Norden kan bli nästa region för strukturaffärer.
Enligt Iata väntas en samlad förlust om 9 miljarder kronor för Europas flygbolag i år.
Tyska flygbolaget Air Berlin räknar med att för första gången flyga mer än en miljon
passagerare från Skandinavien i år. Tillflödet behövs för det pressade flygbolaget som
också kan dra nytta av konkurrenten SAS problem. Air Berlins utveckling är imponerande på
många sätt. Bolaget som grundades 1978 har lyckats slå sig fram och bli Tysklands näst
största flygbolag efter Lufthansa. Dessutom har Air Berlin fått till ett nära samarbete med
Gulfstatsbolaget Etihad Airways.
Den 31 december sätter Eckerölinjen in M/S Finlandia på linjen Helsingfors – Tallinn.
Det är en stor satsning med ombyggnad för 15-20 miljoner euro. Köpeskillingen har värderats
till runt 75 miljoner euro för den tio år gamla italienska färjan.
Den globala passagerarvolymen för flygbolagen ökade med 3,4 procent under juli,
jämfört med motsvarande månad i fjol. Samtidigt är tillväxttrenden tydligt avtagande. I
Europa ökade den internationella trafiken med 4,8 procent, medan Nordamerika såg en
minskning på 2,1 procent. Flygbolag i Mellanöstern såg den största tillväxten på 11,2 procent.
Ryanair har hittills lagt hela sin danska trafik på flygplatserna i Aarhus och Billund.
Men inför det kommande vintertrafikprogrammet har Ryanair ansökt om start och
landningstillstånd på Kastrup för 34 helt nya linjer. Går förhandlingarna igenom innebär det att
Ryanair från den 28 oktober har sammanlagt 8 600 slots på Kastrup. Rutterna sträcker sig till
både Spanien och de stora huvudstäderna i Europa, men också till bland annat norska
Haugesund och finska Tammerfors och Villmanstrand.
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Storvinst för Turkish Airlines. Turkish Airlines rapporterade en nettovinst på 164 miljoner
Turkiska Lira, närmare 648 miljoner svenska kronor för första halvåret 2012. Första halvårets
omsättning ökade med 36 procent jämfört med föregående år och nettoresultatet steg med
142 procent. Antalet passagerare uppgick till 18 miljoner, en ökning med 20 procent.
Flygplansflottan ökade med 19 nya flygplan i perioden och är nu uppe i 194.
Mellan 2005 och 2010 växte den nordiska kryssningsmarknaden med 35 procent om året.
2011 passerades drömvallen 300 000 nordbor på kryssning. Medelhavet drar iväg i
tillväxt, som för Sveriges del fortsatt är drygt 20 procent. Tillväxten har varit rekordsnabb i
internationell jämförelse, men samtidigt är det mindre än en procent av Nordens 25 miljoner
invånare som kryssat. På många andra marknader är kryssningar en verklig volymprodukt.
American Airlines flyger även nästa år rutten Helsingfors – Chicago. American Airlines
har flugit sommartrafik mellan Finland och USA de senaste två åren. Passagerarutvecklingen
har varit så stabil att bolaget nu lagt in linjen Helsingfors – Chicago även nästa år. Linjen finns
nu med i bokningssystemet och trafiken startar 14 juni nästa år. Någon trafik från Sverige
finns dock inte med i planerna.
Ryanair överväger att tillsammans med ett konsortium bjuda på 25 procent av
flygplatsen Stansted, utanför London. Detta sedan den nuvarande ägaren BAA gått med
på att sälja flygplatsen till följd av ett beslut från den brittiska konkurrensmyndigheten.

RESETIPSET
Vi vill slå ett slag för kustnära höstgolf i Haninge – säsongen är i full gång och än är den
inte slut. En av våra favoriter är charmiga Smådalarö Gårds 9- hålsbana,
www.smadalarogard.se. En utmanande och svår bana i unik skärgårdsmiljö. En annan favorit
är ”Årets Rookie” – personliga, trevliga och vänliga Fors Golf, www.forsgolf.se. Vill Du söka Dig
något längre in mot land vill vi gärna tipsa om Arlandastad GK, www.arlandastadgolf.se, alltid
lika proffsigt.

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

September
18/9

Mötestorget - Fotografiska, Stockholm (www.motestorget.net)

18/9

Nordic Tourism Investment Forum - Grand Hôtel, Stockholm (www.rts.se)

18/9

Workshop Gathering Ireland - Köpenhamn, Danmark (www.thegatheringireland.com)

19-21/9

GBTA Europe Annual Conference - Budapest, Ungern (www.gbta.org/europeconference)

19/9

Workshop gathering Ireland - Oslo, Norge (www.thegatheringireland.com)
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20/9

LongHaul B2B Travel Workshop - Collage, Stockholm (www.dagama.nu)

20/9

Workshop gathering Ireland - Stockholm (www.thegatheringireland.com)

21/9

Travel Night med Joe Labero - The Lobby, Stockholm (www.thelobby.se)

23-25/9

Access 2012 - Wien, Österrike (www.access-austria.at/)

25/9

TUR Road Show - Stockholm (www.tur.se)

26/9

TUR Road Show - Malmö (www.tur.se)

26/9

TUR Road Show - Köpenhamn, Danmark (www.tur.se)

27/9

Svenska Resebyråföreningens 75-års jubileum - Stockholm (www.srf-org.se)

27/9

TUR Road Show - Oslo, Norge (www.tur.se)

30/9

Hamnens dag - Stadsgården och Skeppsbron, Stockholm
(http://www.stockholmshamnar.se/sv/Om-oss/Hamnens-dag/)

Oktober
1/10

HSMAI GM Forum - Tallinn, Estland (http://gmforum2012.axaco.se)

1/10

Öppen Skärgårds marknadsdag - Stockholm (oppenskargard.se)

2-7/10

SKÅL International Congress 2012 - Seoul/Incheon (www.skalkorea2012.org)

3/10

HSMAI GM Forum - Riga, Lettland (http://gmforum2012.axaco.se)

3/10

Travel World Öst 2012 - Stockholm Waterfront Congress (www.travelworld.nu)

9/10

TUR Road Show - Göteborg (www.tur.se)

16/10

Antors resemässa - Malmö (www.antor.nu)

16-19/10

European Congress: »The future prospects of health resorts and health tourism
companies in the EU» - Tyskland (www.baederverband.m-vp.de)

16-17/10

Eventdagarna 2012 - Svenska Mässan, Göteborg (www.eventdagarna.se)

18/10

Svenska turistgalan 2012 - Berns Salonger, Stockholm (www.rts.se)

20-21/10

Rejsemessen for Kvalitetsrejser - Köpenhamn, Danmark
(http://www.vagabond.info/?id=53)

20-21/10

Svenska Golf & Resemässan - Uppsala (www.sgrm.se)

24/10

Upptäck Finland - Stockholm (www.fin-s.a.se)

25-27/10

EuroCHRIE 2012 - Lausanne, Schweiz (www.eurochrie.org)

25/10

Seminarium "The Baltic Sea Region 2025" - Åbo, Finland
(http://www.tse.fi/EN/units/specialunits/pei/Pages/AnniversarySeminar.aspx)

25/10

Seminarium Turism, Resor och Hållbar Utveckling - Stockholm (http://www.fairtravel.se/sv/projekt/turism-resor-och-hallbar-utveckling.html)

26-29/10

Taipei International Travel Fair - Taiwan (http://www.taipeiitf.org.tw/index_e.aspx)

30/10

HSMAI GM Forum - Vilnius, Litauen (http://gmforum2012.axaco.se)

31-2/11

Seniormässan - Stockholmsmässan (www.seniorfair.se)
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November
5-8/11

World Travel Market - London (http://www.wtmlondon.com/)

8-10/11

Agora/BTC Congress - Gdansk, Polen (www.balticsea.com)

8/11

SBTA Höstforum - Stockholm (www.sbta.se)

10-11/11

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

11-16/11

EUHOFA International Congress - Belgien (www.euhofabelgium2012.be)

13-14/11

Kompetensmässan - World Trade Center, Stockholm
(http://www.kompetensgruppen.se/massor/kompetensmassan/seminarieprogram/)

17/11

Gotlands tryffelakademis högtidsdag - Visby (www.tryffel.se/tryffelakademin/)

18-19/11

StockholmDays - Stockholm (http://stockholmdays.nordicevent.se)

23/11

Kompetensmässan - Göteborg
(http://www.kompetensgruppen.se/konferenser/kompetensdagengoteborg/seminarieprogram/)

27-29/11

The Global Meetings & Event Exhibition - Barcelona (www.eibtm.com)

29/11

Kompetensmässan - Malmö
(http://www.kompetensgruppen.se/konferenser/kompetensdagengoteborg/seminarieprogram/)

December
5/12

SKÅL Göteborg julfest - Drottning Kristinas jaktslott, Göteborg (www.skalsverige.se)

Januari
16/1

Meet Finland Workshop - Helsingfors, Finland (www.commagroup.com/english/events)

17-20/1

Matka 2013 Nordic Travel Fair - Helsingfors, Finland (www.matkamessut.fi)

17/1

Stora Måldagen 2013 - Hilton Slussen, Stockholm
(http://www.storamaldagen2013.axaco.se)

21-24/1

Mötesindustriveckan - Göteborg
(http://www.meetingsinternational.se/news.php?id=1532)

29-30/1

Besöksnäringens ledarforum - Hotel Tylösand, Halmstad (www.visita.se)

Mars
21-24/3

TUR 2013 - Svenska Mässan, Göteborg (www.tur.se)

April
10-14/4

SKAL North America Congress 2013 - Sacramento, Kalifornien
(http://www.skalsacramento.org/)

Maj
3-5/5

Nordic Outdoor - Svenska Mässan, Göteborg (www.svenskamassan.se)

Juli
4-8/7

Meeting Place Berlin - Berlin, Tyskland (http://www.meeting-place-berlin.de/en)

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 www.traveltrends.se

