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Här kan du läsa om de senaste trenderna inom resor och turism ,
samt hålla dig uppdaterad med branschens
mest aktuella evenemangskalender!
www.traveltrends.se

NYHETER – med FINesS
Välkommen till en heldag med B2B förnyelse i Stockholm den 12 mars i
Finlandshuset Konferens vid Stureplan! Stockholm Travel Show B2B Business Edition är en
ny, generös mötesplats på affärs- och mötessidan. Utställare är branschen brett på alla
segment och den riktar sig till besökare som köper, producerar eller bokar resor, samt media
och övriga branschaktiva. Stockholm Travel Show B2B Business Edition förväntas ha 75
utställare och över 500 besökare.
Läs mer här!

RESTAURANG & MAT – Internationellt
Stockholm dominerar den nordiska restaurangvärlden, enligt White Guides nya nordiska
lista. White Guide är Sveriges ledande restaurangguide sedan 2004 och lanserades i Danmark
våren 2014. Nu släpps den första nordiska guiden, som presenterar totalt 250 restauranger.
Av dessa kommer 86 från Sverige, 70 från Danmark, 2 från Färöarna, 44 från Norge, 1 från
Svalbard, 38 från Finland och 9 från Island.
Noma hamnar i topp på White Guides nya nordiska lista. Mästarklassrestaurangerna i
Norden rankas på en ”Top 30 Nordic List”. Samtliga restauranger är rankade och grupperade
efter land, kategori och läge. Noma i Köpenhamn toppar listan och följs av Esperanto i
Stockholm, Fäviken Magasinet i Järpen, Geranium i Köpenhamn och Maaemo i Oslo.

HOTELL – Sverige
Mercure Hotels öppnar nu dörrarna även för hundar. På Mercure Hotels har hundar en
egen incheckning, de får ett välkomstpaket, en varm och mysig hundbädd, matskålar med
mera. I Hotellets matsal, Le Bistro, serveras de efter en meny med franska inslag. I Sydeuropa
har hundar länge haft tillträde till restauranger, barer och hotell, men i Sverige har dörren
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varit stängd. Förra året öppnade den franska hotellkedjan Mercure Hotels tre hotell i Sverige,
och nu välkomnar de även hundar.

Ukrainsk kedja planerar att öppna tio hotell i Sverige. Magnus Wetterholms ukrainska
hotellkedja Reikartz Hotel Group har köpt Hotell Roslagen i Norrtälje. Det är ett första steg i
hotellkedjans planer på att öppna uppemot tio hotell i Sverige. Hotell Roslagen ska få ett
utvändigt ansiktslyft och dess 52 rum ska renoveras och eventuellt utökas till 70. Satsningar
ska göras på restaurangverksamheten med bland annat dagens lunch från slutet av januari.

HOTELL – Internationellt
Hotellgrupperna Accor och Huazhu skapar hotellgigant i Kina. Accor och Huazhu Hotels
Group, även känt som China Lodging Group, har ingått en allians för att skapa Kinas främsta
hotellföretag. Målet är att etablera över 2 000 hotell i Kina. Med den nya alliansen kommer
hotellgruppernas expansion i Kina att accelerera, en av de största och snabbast växande
inrikesmarknaderna inom reseindustrin, samt världens största resemarknad för utgående
resande.

TURISM – Sverige
Tre universitet får dela på 4,2 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen.
Forskningsprojektet ska handla om innovation i besöksnäringen. De tre universitet som tar del
av pengarna är Internationella handelshögskolan i Jönköping, som ska studera innovationer i
besöksnäringen. Luleå tekniska universitet, som ska undersöka platsens betydelse för tillväxt
och Umeå Universitet, som ska studera hur en besökare väljer aktiviteter.
Nova Park och Steningevik slår nytt säljrekord. Koncernen Steningevik, med
konferensanläggningarna Steningevik och Nova Park Conference slår nytt säljrekord. Under
2014 började Steningevik få utdelning av sin satsning på Säteriet med både utökad kapacitet
men också möjligheten till helt avskilda möten. På Nova Park har man under 2014 också
renoverat två tredjedelar av rummen. Båda anläggningarna ser mycket positivt på 2015.
Nobel Center kan bli en ny turistmagnet i Stockholm. Om några år kan Stockholm få en
ny toppattraktion med världsunika utställningar genom att Nobel Center byggs. Nobel Center
har också som mål att bli norra Europas ledande center för vetenskap. Den publika
verksamheten kring Nobelpriset utökas rejält med planerna på Nobel Center på Blasieholmen.
Ett annat viktigt område blir att skapa vetenskapliga möten, med allt från öppna föreläsningar
för allmänheten till vetenskapliga spetsseminarier och symposier.
Det går uppåt för Djurönäset. Mellan augusti och november ökade antalet gästnätter på
Djurönäset med 11 procent jämfört med samma period förra året. Även inför det första
kvartalet 2015 har anläggningen fler bokningarna än året innan. 2013 summerades dessutom
som det bästa året någonsin för konferenshotellet. Sedan 2010 har anläggningen ökat
omsättningen med över 20 procent, vilket är mer än branschgenomsnittet.
Mångmiljonprojekt för turism i Lappland. Destinationerna Gold of Lapland, Hemavan
Tärnaby och South Lapland vill tillsammans få turistnäringen i länet att växa och planerar att
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satsa på ett mångmiljonprojekt. Projektet heter Innovativ turism i Lappland och väntas kosta
75 miljoner kronor. Satsningen ska, om den blir verklighet, sträcka sig från 2015 till 2018.

Stockholm är en populär kryssningsdestination. När kryssningsfartyget Astor i början av
oktober lämnade Stockholm så innebar det också slutet på ännu en framgångsrik
kryssningssäsong för staden. Totalt har 264 kryssningsfartyg med 467 000 passagerare
spenderat 450 miljoner kronor på hotellnätter, restaurangbesök, shopping med mera i vår
huvudstad. Och framtiden ser fortsatt ljus ut. Fartygen blir också större och större. I år kom
för första gången Royal Princess, det största kryssningsfartyget som hittills kryssat i Östersjön.
Skid-VM för fjärde gången i Falun. Den 18 februari – 1 mars 2015 kommer världseliten
inom längdskidor, backhoppning och nordisk kombination att finnas på plats i Falun och 21
världsmästare ska koras. Mer information finns att läsa på falun2015.com. Skid-VM 2015 i
Falun väntas locka 500 miljoner tv-tittare och 200 000 besökare. 2017 kommer Skid-VM att
hållas i finska Lahti den 21 februari – 5 mars.

TURISM – Internationellt
Förbättringar av säkerheten för Indiens turister. Indiens nya minister för turism, Mahesh
Sharma, har lagt förslag på ett flertal åtgärder för att förbättra säkerheten för landets
inhemska och utländska turister. Bland annat ska det i vissa taxibilar installeras elektroniska
sändare som gör det möjligt att spåra taxiresan. Flera besökscenter ska etableras och
ministern vill införa en ny lag som skulle göra det straffbart att trakassera turister.
Malaysia fick utmärkelsen Asiens Bästa Golfdestination 2014. The World Golf Awards är
en del av World Travel Awards, den största och mest betydelsefulla institutionen för
utmärkelser inom resebranschen. Prisceremonin hölls på The Conrad Algarve Hotel i Portugal.
Pricerunner visar att svenskar inte längre behöver resa långt för att shoppa billigt.
Flera europeiska städer finns på listan över de platser där man får mest för reskassan i år,
visar Pricerunners internationella prisstudie. Oslo som varit dyrast under de 13 år som
Pricerunner genomfört sin studie, har nu halkat ned till tredje plats. Istället hamnar Buenos
Aires som dyrast och Mumbai som den billigaste shoppingstaden.
Turismberoende länder som Kenya drabbas hårt när turister är rädda för ebola. Ebola
finns idag främst i Sierra Leone, Guinea och Liberia, enstaka fall har hittats i Mali och trots
upprepade terrordåd är det främst rädslan för ebola som påverkar resandet.
Sigtuna på lista över världens 100 mest hållbara destinationer. För första gången
någonsin har en lista över världens 100 mest hållbara destinationer skapats. Från Sverige är
Sigtuna och Kosterhavet-Ytre Hvaler National Park (som är delvis norskt) med. Syftet med
listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som
målmedvetet, seriöst och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling.

TRANSPORTER – Sverige
Riksdagsbeslut för att undvika överpriser när du åker taxi. Riksdagen har beslutat att
kunder ska få prisuppgift och information om vad högsta priset för en taxiresa kan bli redan
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innan resan startar. Överpriser på taxiresor har fått stor uppmärksamhet bland annat i
Stockholm där kunder fått betala tusentals kronor för en resa mellan Arlanda och Stockholms
city, en resa som i normala fall kostar runt 450 kronor.

Nej till internationell flygplats i Robertsfors. Politikerna i Robertsfors har sagt nej till att
bygga en egen flygplats, inriktad på internationell flygtrafik. Kostnaderna på över 100 miljoner
kr var övermäktiga för en kommun med 2 000 invånare. Kommunen gjorde en utredning och
kom fram till att bara konstruktionen av landningsbanan skulle kosta 100 miljoner. Framför allt
pekade utredningen på att det bara är fem-sex mil till flygplatserna i Umeå och Skellefteå med
ett brett utbud av flyglinjer.
Arlanda byggs ut för 13 miljarder. Efter en dom kan Arlanda nu sätta i gång sin planerade
utbyggnad av flygplatsen, beräknat till en kostnad på 13 miljarder kronor. I framtiden ska
Arlanda kunna ta hand om fler resenärer och det ska gå snabbare att ta sig till och från
planen. Antalet jobb kring flygplatsen ska dessutom fördubblas.
Många vinnare på billigare bensin. Oljepriset fortsätter att falla och bensinpriset ligger nu
på sin lägsta nivå på fyra år. Förutom privatbilister är branscher med stora transportkostnader
vinnare. För handeln kan billigare bränsle leda till sänkta priser för konsumenter.
Svenska folket gillar Sverigeflyg och Malmö Aviation mest. Svenskt Kvalitetsindex, SKI,
mäter varje år svenska folkets kundrelationer till olika serviceinrättningar. Inom området
persontransporter, där siffrorna visar hur tillexempel flygbolagen sköter sig, ligger SAS och
Norwegian kvar på samma nivåer som tidigare år. Sverigeflyg och Malmö Aviation har klättrat
på listan och är de flygbolag som svenska folket gillar allra mest visar 2014 års mätning.

TRANSPORTER – Internationellt
SAS köper det regionala flygbolaget Cimber med bas i Köpenhamn. Affären gör att SAS
kan flytta över mindre flygplan till Cimber. Värdet på affären uppgår till 20 miljoner danska
kronor med slutbetalning i april 2015. Affären måste dock godkännas av
konkurrensmyndigheten i Danmark.
Emirates utökar sina avgångar till Maldiverna. Flygbolaget Emirates öppnar en tredje
daglig flygning till Maldiviernas huvudstad Malé. Emirates flight EK656 från Dubai utökar med
ytterligare sju flygningar i veckan. Både antalet passagerare och lastkapaciteten på sträckan
ökar därmed med drygt 30 procent.
Arlanda kan bli knutpunkt i Norwegians storsatsning. Under de närmaste åren kommer
Norwegians flotta att växa. 100 Boeing B737 MAX8, 100 Airbus A320neo och 10 Boeing 787
Dreamliner är på väg in, plan som bland annat ska användas till flygbolagets satsning på att
utveckla ett helt nytt långlinjenät. Troligt är att Arlanda får de nya linjerna eftersom Norwegian
tidigare sagt att flygplatsen är lämplig som knutpunkt för direktflyg österut. Detta kan ge
direktflyg från Arlanda till Karachi, Delhi, Ulan Bator och städer i östra Kina.
Stena Line utökar med en ny destination. Det går bra för Stena Line på den skandinaviska
marknaden och därför har man nu utökat Ventspilstrafiken med en ny destination, Liepãja i
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Lettland. Stena Lines målsättning är att på sikt trafikera Lettland med två systerfartyg med
fullt utvecklade faciliteter till både frakt och passagerare.
Åbovarvet bygger färja. Tallink och Meyer Turku som äger varvet i Åbo har undertecknat ett
intentionsavtal om att bygga en ny snabb passagerarfärja i Åbo. Fartyget beräknas vara värt
cirka 230 miljoner euro och projektets sysselsättande effekt cirka 2000 arbetstillfällen årligen.
Det nya fartyget ska levereras till beställaren i början av 2017. Färjan ska sättas in på linjen
Helsingfors-Tallinn. Och kommer att använda så kallad LNG, kondenserad gas, som bränsle.
Polen har invigt nya höghastighetståg. De nya tågen ska förkorta resan mellan Krakow
och Warszawa med en halvtimme. Tågen, som går under namnet Pendolinotågen, rymmer 402
passagerare och kan köras i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen. Den polska
järnvägsoperatören PKP beställde 20 tåg från Alstom 2011, som en del av ett kontrakt värt
665 miljoner euro.
Aeroflot var världens punktligaste flygbolag i november 2014. Det är i den senaste
statistiken från flightstats.com som det ryska flygbolaget tar titeln som världens punktligaste
flygbolag. Statistiken, gällande november 2014, visar att 93,22 procent av Aeroflots flyg
landade i tid. Hos SAS var 92,45 procent av flygen i tid medan 92,07 procent av Austrian
Airlines flyg höll tiden. Minst punktlighet hade Pakistan International Airlines och Air India som
bara lyckades få in lite mer än varannan flygning i tid.
Finnair utökar sin långlinjeflotta. Finnair har beställt ytterligare åtta flygplan av Airbus nya
modell för att bygga en större flotta med långlinjemaskiner. Idag är det en kombinerad flotta
av sammanlagt femton A330 och A340 som flyger långlinjenätet men de ska med start under
andra halvan av 2015 ersättas av Airbus nya A350-900XWB. Värdet för de nyss beställda åtta
A350-planen uppgår enligt Airbus listpriser till cirka 1,9 miljarder euro.
Litauen byter valuta. Den 1 januari ansluter Litauen sig som 19:e land till EU:s monetära
union och man övergår från att använda litas till euro som valuta. Litas, Litauens nuvarande
valuta har sedan 2002 varit knuten till euron och till EU:s system för ekonomisk styrning sedan
2004. Som resenär blir det lättare att genomföra elektroniska betalningar och transaktioner i
landet. Även möjlighet för bankuttag kommer att öka då antalet bankomater beräknas öka
kraftigt i samband med införandet.
Peking får en ny flyplats. Den kinesiska regeringen ska investera motsvarande 100
miljarder kronor i att bygga en ny flygplats i Peking. Flygresandet ökar snabbt i Kina men
framförallt är satsningen ett försök att få fart på tillväxten i den kinesiska ekonomin. Behovet
av en ny stor flygplats i Peking har diskuterats länge. Flygplatsen ska byggas söder om
huvudstaden, i Daxing, och den får fyra start- och landningsbanor för att till en början klara av
45 miljoner passagerare.

Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis Inträde |
Välkommen till MIV 15, en spännande tredagarskonferens om region- och stadsutveckling,
hållbarhet, nya mötesformer, digital utveckling, framtidens jobb, tillväxt – och mycket mer!
Jobbar du för en destination, med politik, resor, event, konferenser, i en kommun eller region
– då är MIV 15 en mötesplats du inte får missa. Varmt välkommen till Malmömässan den 2022 januari 2015!
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TURISMKALENDERN
Januari










9-11/1 Reiselivsmessen, Oslo, Norge
14/1 Global Workshop at Matka, Helsingfors, Finland
15/1 Globe Travel Awards, London, England
15-18/1 Nordic Travel Fair Matka, Helsingfors, Finland
20-21/1 MIV-15 Konferens, Malmö
22/1 MIV-15 Master Classes, Malmö
24/1 Resemässan, Norrköping
28/1-1/2 FITUR, Madrid, Spanien
29-30/ Möten&Events Öresund, Malmö

Februari









5-6/2 Konfex&Events, Göteborg
5-8/2 Iceland Mid-Atlantic Trade Show, Reykjavik, Island
6/2 Mälardalens Event&Möten, Västerås
7/2 Äventyr&Upplevelser, Västerås
7/2 Resemässan, Linköping
11/2 Grand Travel Awards, Stockholm
13-15/2 Grekland Panorama, Stockholm
26/2-1/3 ASTA Destination Expo, Marrakech, Marocco

Mars









7/3 Resemässan, Visby
9/3 PATA Exchange London, London, England
12/3 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
16/3 Moscov International Mice Forum, Moscov
18/3 Besöksnäringens Ledarforum, Göteborg
18/3 International Luxury Market, Kyoto, Japan
19-21/3 TUR-mässan, Göteborg
23-26/3 Tianguis Turístico , Acapulco, Mexiko

April







13-15/4 IBTM Africa, Cape Town, Sydafrika
13-15/4 International Luxury Travel Market, Cape Town, Sydafrika
15-17/4 World Travel Market, São Paulo, Brasilien
22-24/4 World Travel Market, Cape Town, Sydafrika
29/4 Inspirationsdagarna, Malmö
23-24/4 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm
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Maj




5-8/5 Travel Week, São Paulo, Brasilien
28-29/5 European Maritime Day Conference, Pireus, Grekland
30/5-3/6 IPW, Orlando, USA

Juni


1-4/6 International Luxury Travel Market, Shanghai, Kina

September





17/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
22-23/9 8th Baltic Sea Tourism Forum , Gdansk, Polen
26-27/9 TUR-mässa i Stockholm , Stockholm
28/9-1/10 ILTM Americas , Riviera Maya, Mexiko

Oktober


6-8/10 Euro Attractions Show, Göteborg
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