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Januari 2016
FIN-S Marknad och Kommunikation sammanställer varje månad
de senaste resetrenderna. Du får även vårt personliga ”Resetips”
samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!
www.traveltrends.se

NYHETER – med FINesS!
Tourism Malaysias Norden- och Baltikumchef Noriah Jaafar vill lyfta Malaysia till den självklara
Asien-destinationen i Norden och har valt FIN-S Marknad & Kommunikation till sin nya PR-byrå.
Över 27 miljoner turister besökte landet förra året och den viktigaste utmaningen är att säkerställa
tillväxten och avsevärt öka marknadsandelen i Östersjöregionen. Samarbetet inleds med ett kickoff i Helsingfors på Matka 2016 den 21/1 på monter 7G61 15.00-16.00 och i Stockholm den 26/1 i
Finlandshuset Konferens.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
T-Centralen är en av de tio vackraste tunnelbanestationerna i världen, enligt det amerikanska
resemagasinet Travel+Leisure. Mest uppmärksammas den blå linjens perrong. Fina
tunnelbanestationer har bl.a. även Neapel, Barcelona och Prag.
Hongkongbaserade MTR tar över pendeltågstrafiken i Stockholm i december 2016. Det har
landstingets trafiknämnd beslutat. SJ förlorar därmed avtalet. Upphandlingen har pågått i över två
år och är värd 30 miljarder kronor, beräknat på 14 år.
USA är fortsatt hett, sevärdheter går före sol och bad och nytta ska förenas med nöje. Det är de
starkaste resetrenderna inför nästa år enligt Resias rapport Resiabarometern 2016.
Resiabarometern består av bokningsstatistik från Resia samt en undersökning genomförd av TNS
Sifo.
Silja Line går in som nationell partner till Eurovision Song Contest 2016. Avtalet ger exklusiv
status och innebär att Silja Line kommer att vara synligt i samtliga Eurovision-relaterade
arrangemang.
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Antalet kinesiska besökare i Sverige ökar kraftigt, enligt nya siffror från Expedia. Tillväxtverkets
statistik från oktober visade att antalet långväga gäster till Sverige hade ökat under en
tvåårsperiod. De utomeuropeiska besökarna ökade med 25 procent sommaren 2015, jämfört med
2014, och kineserna tillhör den grupp som ligger i topp.
62 myndigheter får i uppdrag av regeringen att minska klimatpåverkan genom fler resfria
möten. I stället ska fokus ligga på telefon- och videokonferenser på distans. Uppdraget, som
omfattar omkring 113 000 statligt anställda, beräknas enligt miljödepartementet ge
utsläppsbesparingar motsvarande 3 200 varv runt jorden med bil eller drygt 5 000 tågresor till
månen.
2015 kommer att bli ännu ett rekordår för utländsk turism i Sverige. Redan i oktober
överträffades fjolårsresultatet för övernattningar från utlandet. Från januari till och med oktober
registrerades nästan 13,9 miljoner övernattningar från utlandet. Det är 1,2 miljoner, eller 10
procent, fler jämfört med samma period 2014. Det visar statistik från SCB och Tillväxtverket.
Landvetter är femte största flygplats i Norden. Anledingen är att Göteborg City tvingades stänga i
början på året och cirka 800 000 årliga passagerare flyttade över till Landvetter. Både Ryanair och
Wizz Air valde att stanna kvar vilket gav en kraftig skjuts av tillväxten.
23 miljoner resenärer reste till och från Arlanda under 2015. Det är en ökning med 7 miljoner
resenärer på sex år. Orsaken är bland annat de 13 nya interkontinentala direktlinjerna som
flygplatsen fått under de senaste två åren.
Peter Flacks Hjalmar-revyer i Örebro har sedan starten 1976 lockat totalt 1,4 miljoner besökare.
Av dessa har över 70 % eller 1 miljon varit tillresande turister.
KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Idén om en tunnel mellan Norrtälje och Åland föreslogs av forskare från KTH på ett seminarium.
Ett höghastighetståg skulle kunna komma upp i 300 kilometer i timmen och trafikera sträckan på
15 minuter.
Finnair planerar att anställa 400 nya piloter och kabinpersonal de kommande åren. Det är den
största rekryteringen i bolagets historia. Finnair ska utöka antalet långflygningar och har totalt
beställt 19 nya flygplan. Flygbolaget satsar på långflygningar till den växande asiatiska marknaden.
Visit Finland startar ett samarbete med den finska resebyrån Matka-Vekka för att få asiatiska
resenärer att stanna i Finland för en övernattning innan de fortsätter vidare ut i Europa. 50 olika
paketresor kommer att erbjudas via Visit Finlands hemsida. Initiativet heter Stop Finland och
vänder sig till internationella resenärer som flyger från Asien till Europa via Helsingfors flygplats.
Riskkapitalbolaget EQT, med Investor som stor intressent, kan komma att köpa den schweiziska
resekoncernen Kuoni. Kuoni har ett marknadsvärde på motsvarande drygt 9 miljarder kronor.
Kuoni har en tid haft problem med lönsamheten.
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Östeuropas skidorter är mest skonsamma för plånboken och USA dyrast, enligt Forex banks
skidindex. Priserna jämförs på liftkort, vad hotellnatten kostar i snitt samt lunchen. Allra billigast är
det att åka skidor och bo i bulgariska Pamporova, drygt 20 mil från huvudstaden Sofia.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Lotus Travel förvärvar Svensk-kinesiska resebyrån och blir Sveriges största arrangör av resor till
Kina. Resebyrån kommer tillsvidare att drivas på samma sätt som tidigare, utan förändringar i
utbud eller produktionsinnehåll, och webbplatsen www.svenskkinesiska.se finns som tidigare.
HOTELL – Sverige

Petter Stordalen köper ut Arthur och Anders Buchardt och övertar Quality Hotel Friends i Solna.
Hotellet ligger vid Mall of Scandinavia och Friends Arena i Arenastaden i Solna och är med sina 400
rum ett av de största i Stockholmsområdet.
Ett nytt hotell byggs på Airport City, väster om Arlanda. Det ska drivas inom nystartade bolaget
Frame Invest. Byggstart beräknas till våren 2015, och invigning till hösten 2016.
Två nya hotell byggs i Västerås och staden ökar sin kapacitet med en tredjedel. Det är Comfort
Hotel och ett nytt hotell i ångkraftverket som slår upp portarna 2017. Tillsammans får staden nu
cirka 370 nya hotellrum. Västerås har i dagsläget ungefär tusen hotellrum efter att tre hotell
nyligen lagt ner både i och runt staden.

HOTELL – Internationellt
Sexton europeiska hotell arbetar tillsammans i projektet ”Nearly Zero Energy Hotels” där målet
är att energieffektivisera. Sverige representeras av Stora Brännbo i Sigtuna och St. Clemens i Visby.
Hotellen i projektet åtar sig att utföra en storskalig renoveringsplan för att nå nära
nollenergistatus och bli ledande exempel inom hållbarhet.
Med över en miljon gäster blev nyårsnatten en rekordnatt för bostadsajten Airbnb. Totalt har
resenärer från mer än 17,500 städer i 150 länder hyrt in sig i någon annans hem under nyår. Extra
populärt att fira in nyåret är staden i Fukuoka i Japan som har ökat med 1287 % sedan förra
nyåret.
Hotellgruppen Kämp Group öppnar sitt tionde hotell i Helsingfors. Lyxhotellet Hotel St. George
med 150 rum och en vinterträdgård ska stå färdigt 2017.
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AccorHotels slår upp portarna för sitt 100:e Pullman-hotell i världen – Pullman New Delhi
Aerocity i Indien. Samtidigt öppnar kedjan sitt första Pullman-hotell i USA. Jubileumshotellet
Pullman New Delhi Aerocity har 270-rum och är beläget i området Aerocity intill Indira Gandhi
International Airport, Sydasiens mest trafikerade flygplats.
AccorHotels förvärvar hotellkedjorna Fairmont, Raffles och Swissôtel, vilket gör AccorHotels till
en av de ledande globala spelarna inom segmentet för lyxhotell. Förvärvet omfattar 155 lyxhotell
och resorts, exempelvis Raffles i Singapore, The Savoy i London, The Plaza Hotel i New York samt
Le Royal Monceau – Raffles i Paris.
Nordic Choice Hotels öppnar ytterligare ett hotell i Helsingfors. Det nya hotellet kommer att ligga
vid Vanda flygplats och heta Clarion Hotel Helsinki Airport. Öppningen sker fyra dagar efter att
koncernens första hotell på Busholmen i Helsingfors har öppnat i oktober 2016. Nordic Choice
Hotels mål är att öppna tio hotell i Finland under de kommande fem åren.
TURISM – Sverige
Efter terrordåden har efterfrågan på resor till Egypten och Paris gått ned enligt de stora
resebolagen. Ving och Apollo har märkt av ett minskat intresse från sina kunder för resor till Paris.
Svenskarna väljer dock inte att stanna dock inte hemma, utan väljer andra resmål.
Region Dalarna skapar ett turismbolag Nya Visit Dalarna AB. Bolaget ska bli ett gemensamt
turist- och eventbolag ägt av näringen och länets kommuner och omfatta tre
verksamhetsområden: strategisk samordning, utbud och utveckling samt marknad och försäljning.
25 miljoner kronor satsas på att få fler turister att söka sig till Halland. 15 miljoner står regionen
och kommunerna för. Resten är EU-pengar. Fokus kommer att ligga på tre områden: kunskap,
affärsutveckling och kommunikation. Förhoppningen är att företag ska samarbeta för att dra
besökare till Halland
TURISM – Internationellt
Webbkonceptet tukholma.fi, som visar ett nytt, spännande Stockholm för finska turister, har
nominerats till European Excellence Awards. Sajten är ett samarbete mellan VisitSweden,
Stockholm Visitors Board och det finska mediehuset Sanoma.
Finnairs passagerartrafik, mätt i betalda passagerarkilometer (RPK), ökade 9 procent i november
jämfört med samma månad i fjol. Totalt transporterade samtliga bolag inom Finnair-koncernen
807 300 passagerare under månaden, en ökning med 13,4 procent jämfört med samma månad
2014.
Champ de Mars, Arsenal och Saint Martin är exempel på övergivna tunnelbanestationer i Paris
som ska göras om och bli restauranger, barer, teatrar och upplysta simhallar. De flesta av
stationerna har varit stängda sedan andra världskriget.
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Årets snabbast stigande destination är Kroatien som tagit sig in på topplistan och till sommaren
2016 har volymen hos Ving ökat med 80 procent. Gran Canaria, Mallorca och den turkiska
sydkusten har varit populära förra året.

TRANSPORTER – Sverige
13 procent av svenska resenärer uppger att priset är viktigast när flygresan ska bokas. 64
procent prioriterar bekvämlighet och smidighet och för 34 procent är direktflyg viktigast. Det visar
en färsk undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Ticket.
Tre leverantörer får uppdraget att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård.
Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1 och Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att
bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.
En ny passagerargång blir klar i Nynäshamns hamn till högsäsongen 2016. SeaWalk, en hopfällbar
flytande gångbrygga, kan anslutas direkt till kryssningsfartyg och gör det möjligt för passagerare
att gå iland direkt istället för att åka transportbåt.
I slutet av december 2015 slog Destination Gotland sitt passagerarrekord på 1 641 000 resenärer
som sattes år 2010. Den nya siffran är ca 1 645 000 passagerare. Ökningen av antalet passagerare
beror på att anledningarna att resa till Gotland har blivit fler och att de är utspridda över hela året.
TRANSPORTER – Internationellt
Star Alliance öppnar för samarbete med lågprisflygbolag. Sydafrikanska flygbolaget Mango är det
första att bli partner med alliansen. Flygbolagen från detta segment kommer att väljas noggrant
och blir inte Star Alliances vanliga medlemmar.
Nextjet fortsätter bedriva flygtrafik mellan Mariehamn och Åbo. Nextjet vann
landskapsregeringens upphandling om trafiken mellan Mariehamn och Stockholm/Arlanda. Nu har
man bestämt sig för att också fortsätta att flyga till Åbo.
Air Berlin drar igång en ny direktlinje mellan Stockholm och Düsseldorf. Den nya linjen ska
trafikera sträckan Stockholm-Düsseldorf med tre flygningar dagligen från och med maj 2016.
Flygbolaget kommer även att utöka trafiken mellan Göteborg och Berlin med en fjärde avgång.
Wizz Air fortsätter att växa. I december ökade antalet passagerare med 22 procent. Totalt i
december reste 1,5 miljoner passagerare med det ungerska lågprisflygbolaget. Samtidigt utökades
flygflottan till 65 plan.
Finland och Estland har kommit överens om att undersöka möjligheterna att bygga en tågtunnel
under Finska viken mellan Helsingfors och Tallinn. Enligt en preliminär utredning för ett drygt år
sedan kan en tunnel vara möjlig tidigast på 2030-talet. Tunneln beräknas kosta omkring 13
miljarder euro.
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RESTAURANG & MAT

White Guide Nordic listar de bästa restaurangerna i hela Norden. Ca 300 krogar finns med på
listan, varav 54 i Finland, 56 i Norge, 92 i Sverige, 85 i Danmark och 17 på Island.
Danska Noma blev den bästa restaurangen i Norden listad på White Guide Nordic. Fäviken
Magasinet utanför Åre ligger tvåa, en poäng under. Den högst placerade nykomlingen på topp 30listan är Koks som ligger på Färöarna.
Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis
Inträde |

Månades resetips är Kungliga Djurgården och den första utomhusupplagan av Stockholm Travel
Show som äger rum på denna härliga utflyktsö den 13-15 maj. Utställare erbjuds flera flexibla
montertyper och tillgång till tiotusentals besökare och turister som kommer till Stockholm i
samband med finalerna på Eurovision Song Contest på Globen. Stockholm Travel Shows tält sätts
upp i Wasahamnen och du är varmt välkommen att boka din utställarplats redan nu. Kontakta oss
via hemsidan!

TURISMKALENDERN
Januari








12/1 Hotel Market Seminars, Stockholm
21-24/1 Matkamässan, Helsingfors, Finland
23-24/1 Ferie i Forum, Köpenhamn
25-26/1 Nordisk konferens om analys av turism, Malmö
28/1 Besöksnäringens lyfter-turné, Falkenberg
28/1 Travel Massive, Stockholm
29/1 Besöksnäringens lyfter-turné, Östergötland

Februari






2/2 Besöksnäringens lyfter-turné, Gävle
5-7/2 Balttour, Riga
11/2 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
11/2 Besöksnäringens lyfter-turné, Skåne
12-14/2 Tourest, Tallinn
FIN-S Marknad och Kommunikation
Snickarbacken 2, 4-5 tr  SE-111 39 Stockholm
Mob. +46 70 731 85 68  Tel. +46 8 667 25 97  E-post: info@fin-s.a.se

7


26-29/2 Ferie for Alle, Herning, Danmark

Maj



13-15/5 Stockholm Travel Show på Djurgården, Stockholm
18-19/5 European Maritime Day, Turku, Finland

Juni


20-26/6 Mötesindustriveckan, London, England

September


15/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm

Oktober


19-20/10 9th Baltic Sea Tourism Forum, Pärnu, Estland
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