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November 2015
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

KONKURRENSKRAFT – Sverige

Åre kommun är ett exempel på ökad tillväxt i glesbygden. Kommunen är företagstät, bra på
integration och befolkningen ökar. Enligt kommunens chefer är strategiskt arbete, framgångsrika
nätverk och en positiv attityd blad Åreborna några av hemligheterna bakom succén.
WildSweden vann Stora Turismpriset 2015. WildSweden har genom kunskap skapat mervärde till
sina tjänster inom ekoturismverksamhet. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom
turism, med Tillväxtverket som huvudman.
Över en halv miljon resenärer har besökt Stockholm under den senaste kryssningssäsongen. 247
fartyg besökte Stockholms Hamnar mellan april och oktober, och de hade med sig 530 000
resenärer, vilket är rekord. Kryssningsresenärerna ha spenderat sammanlagt över en halv miljard
kronor på sightseeing, hotell, restauranger och shopping i Stockholm.
Under jultiden väntas handeln omsätta 75 miljarder kronor, en ökning med fem procent jämfört
med i fjol, spår analysföretaget HUI Research i en prognos. HUI Research pekar på att svensk
ekonomi är stark samtidigt som hushållen är optimistiska om den egna ekonomin.

Från och med den 2 november går det att komma i kontakt med Fritidsresor varje dag från kl. 7
på morgonen fram till kl. 23 på kvällen genom telefon, online-chatt, sociala medier och e-post.
Förändringen görs för att möta det förändrade bokningsmönstret.
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För att stärka varumärket övergår Ticket Biz till att driva affärsreseverksamheten i egen regi i
både Sverige och Norge, under varumärket Ticket Biz. I de länder där Ticket Biz inte bedriver egen
operativ verksamhet kommer resebyrån att fortsätta samarbetet med väletablerade partners.
Sveriges bästa arbetsgivare 2015 har utsetts och Radisson Blu hamnar på plats 48 bland
storföretagen. Hotellkedjan är därmed det enda företag inom hotellindustrin som hittas i topp 50.
Det visar Universums och Metrojobbs årliga undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare.
Fäviken Magasinet i Järpen kommer på andra plats när restaurangguiden White Guide listar
Nordens bästa restauranger. Utöver Fäviken Magasinet finns fem svenska krogar på tio-i-topplistan: Daniel Berlin i Skåne Tranås i Tomelilla kommun samt Esperanto, Restaurant Frantzén,
Gastrologik och Oaxen Krog i Stockholm.
KONKURRENSKRAFT – Internationellt

Norwegian räknar med att öka produktionen kraftigt nästa år, när fler långdistansflyg tas i bruk.
Man beställer 19 nya Dreamliner-flygplan från Boeing, som ska levereras mellan 2017 och 2020.
Enligt Norwegian är det den största beställning av Dreamliner som gjorts i Europa, och bolaget
planerar att köpa ytterligare tio plan.

Scandic offentliggör sin börsnotering på Nasdaq Stockholm. Genom börsnoteringen ska Scandic
bli mer känt, få fler delägare och mer kapital. Scandic ägs sedan år 2007 av riskkapitalbolaget EQT
som under lång tid aviserat att de vill börsnotera hotellkedjan.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige

Resecitygruppen har tillsammans med Ofran Services Ltd. startat ett samägt hyrbilsföretag
Holiday Drive. I november kommer Holiday Drive att ha sin bokningssajt för svenska agenter klar
för att ta emot bokningar.
85 procent av deltagarna i Vings resepanel har någon gång besökt Kanarieöarna. 40 procent som
rest dit har gjort det minst sex gånger. Överlägset populärast är Gran Canaria. Varje år besöker
600 000 svenskar Kanarieöarna.
Apollo är ett av Sveriges mest hållbara varumärken enligt studien Sustainability Engagement,
som är Sveriges största studie av den digitala opinionsbildningen inom hållbarhet. Analytiker har
identifierat och rankat de mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet samt vilka som
sköter sitt CSR-arbete bäst.
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HOTELL – Sverige

Luxury Travel Guide har utsett Clarion Hotel Arlanda Airport till vinnare av kategorin ”Luxury
Airport Hotel of the Year 2016”. Det är hotellgäster, resebyråer och experter i branschen som sagt
sitt i tävlingen ”Luxury Travel Guide Award”. Utmärkelsen erkänner hotellets toppresultat inom
bland annat service, faciliteter, gastronomi, hållbarhet och läge.
Historic Hotels of Europe har utsett Vadstena Klosterhotel till "Most Romantic Historic Hotel of
Europe”. Det är gäster från hela Europa som fått nominera och rösta fram hotellen och Vadstena
Klosterhotell vann över 500 konkurrenter.
HOTELL – Internationellt

Marriott köper konkurrenten Starwood. Tillsammans kommer de två bolagen att ha 5 500 hotell
med 1,1 miljoner rum i över 100 länder och omsätta uppemot 180 miljarder kronor. Därmed blir
bolaget världens största hotellföretag.
Solo Sokos Hotel i Lahtis har tilldelats World Luxury Hotel Awards som bästa europeiska
stadshotell. World Luxury Awards bygger på svar från hotellgäster och ges till bästa hotell i varje
land, på varje kontinent och globalt.
Pandox resultat före så kallade värdeförändringar och skatt blev 355 miljoner kronor, att
jämföra med 237 miljoner kronor för det tredje kvartalet i fjol ‒ det vill säga en ökning med nästan
50 procent. Allra bäst är utvecklingen i Stockholm.
Nobis öppnar ett 5-stjärnigt hotell centralt i Köpenhamn. Företaget tittar även på Rom, Paris och
New York. Hotellet i Köpenhamn får cirka 80 rum och en restaurang med svensk eller nordisk
inriktning och beräknas öppna våren 2017.
TURISM – Sverige

Ett flytande glashus för möten och events har invigts i Tjarn i Västerbotten. Flotten som har
glasad botten och överbyggnad, är utrustad med solceller, batterier och eldrift för ljudlösa färder.
Gården Tjarn är en avskild plats för ledningsmöten och events.

Utländska besökare handlar sammanlagt för 44 miljarder kronor i den svenska detaljhandeln.
Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Handel. Shopping är det främsta syftet
för många av de utländska turisterna, i snitt lägger de nästan halva reskassan på att handla.
Turisters shopping står för 11 procent av den totala omsättningen i detaljhandeln.
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14% svenskar bokar sina resor på mobilen, enligt rapporten Criteo Travel Report. När
hotellrummet behövs samma dag sker nästan hälften av bokningarna via telefonen.
Onlineresebyråerna har tre gånger större andel bokningar från smarttelefoner än leverantörerna.

TURISM – Internationellt

Myndigheterna på ögruppen Balearerna, som bland annat inkluderar Mallorca och Ibiza, vill
införa en ny ekoskatt för turister. Intäkterna från den nya skatten, som ska börja gälla från och
med nästa år, ska gå till bland annat natur- och kulturarv, landskapsvård och till att bygga ut
infrastrukturen.
Nordiska flygbolag satsar på long haul-destinationer. Finnair öppnar två nya flyglinjer, till
Fukuoka i Japan och Guangzhou i Kina, SAS satsar på USA från Stockholm, Köpenhamn och Oslo,
och Norwegian har sju nya långlinjer på gång.
Utrikesdepartementet har lättat sin avrådan gällande resor till Tunisien. UD utökade i somras sin
avrådan för resor till Tunisien till att gälla samtliga "icke nödvändiga resor" till landet. Nu har
avrådan lättats till att endast gälla resor till gränsområdena mot Libyen och Algeriet samt till
nationalparken Jebel Chaambi.
I Løreskog utanför Oslo förbereds bygget av världens största inomhusarena för både alpin
skidåkning och längdåkning. Løreskog Vinterpark ska stå klar 2018 och ha en 505 meter lång och
100 meter bred skidbacke, tre nedfarter och fem liftar med kapacitet för 5 000 åkare i timmen.
Visit Sweden, Visit Denmark, Visit Norway och andra representanter från skandinaviskt
näringsliv gör en gemensam satsning mot indiska researrangörer. Syftet är att
gruppresearrangörerna från Indien ser Skandinavien som ett attraktivt resmål för den resvana
indiska medelklassen.
197 dollar kostar The Pan Am Experience, en upplevelse på Pan Ams Boeing 747 som byggts upp
i en filmstudio. Där kan man kliva ombord och uppleva mat, dryck och service i First Classkabinen i
Upper Deck Dining-rummet, med autentiskt porslin, dukar och vinglas från Pan Ams-flygplan från
1970-talet.
TRANSPORTER – Sverige

Jonair, som sedan i våras trafikerar sträckan Luleå – Pajala, ökar kapaciteten med en ny maskin.
Enligt Trafikverkets upphandling ska Jonair producera 6 000 stolar och 1 122 flygningar per år
mellan Luleå och Pajala. Det ger i dagsläget två turnaround per vardag och en på söndag.
Septembers passagerarsiffror på Stockholm Skavsta flygplats visar en ökning med 19 procent
jämfört med samma månad föregående år. Det är den största ökningen av alla flygplatser i
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Stockholmsregionen. Under månaden flög 180 114 passagerare till eller från Skavsta. Ökningen
beror på att Wizz Air öppnat flera nya linjer de senaste månaderna.
Arlanda är en av EU:s snabbast växande flygplatser sett till antalet passagerare. I fjol reste 22,4
miljoner passagerare via Arlanda, en ökning på 8,5 procent jämfört med 2013.
Turist- och beställningstrafik med buss omsatte 5,9 miljarder kronor 2014, en ökning med 500
miljoner kronor jämfört med året innan. 5,9 miljarder kronor motsvarar 7,5 miljoner resor.
Tyskland är den populäraste bussdestinationen utomlands, följt av Danmark och Norge.
Det är nu möjligt att flyga över dagen till samtliga tolv inrikes destinationer från Bromma
flygplats. Hittills har det funnits 1 100 möjligheter till flygplansbyten på flygplatsen varje vecka,
något som sedan den 26 oktober nära nog fördubblades till 2 000 möjligheter.
SJ tar bort möjligheten att köpa biljett ombord på tågen. Resenärerna hänvisas till att köpa biljett
via SJ:s app eller webbsida. För den som inte har en smart telefon ska det vara möjligt att ringa
kundtjänsten och köpa biljett genom den.
Gotlandsbåten utökar trafiken från Visby nästa sommar med turer till Nynäshamn och kommer
därmed att ha trafik från Visby till såväl Nynäshamn som Västervik. Gotlandsbåten planerar att
köra trafiken på båda hamnarna under perioden juni till augusti 2016.

TRANSPORTER – Internationellt

SAS är på väg att anställa 500 personer som ny kabinpersonal, vilket är den största rekryteringen
på 15 år. Bakgrunden till anställningsvågen på SAS är fyra nya långdistanslinjer och av de 500 nya
tjänsterna som är aktuella hamnar 300 på Arlanda, 100 på Gardermoen i Oslo och 100 på Kastrup i
Köpenhamn.
Det ryska lågprisflygbolaget Pobeda, som ingår i Aeroflot börjar flyga internationellt och de första
orterna blir Bratislava och Wien. De ryska transportmyndigheterna har godkänt företagets
önskemål om att kunna flyga från Moskva till Bratislava, Dresden, Köln, Bergamo, Salzburg,
Chambery och Verona.
Det spanska lågprisbolaget Vueling fortsätter sin tillväxt med nya direktlinjer från Rom Fluminco
till Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Den 1 juni lyfter första planet mellan Rom och Köpenhamn,
den 23 juni är det dags för Rom–Stockholm och den 25 juni Rom-Oslo.
SAS passagerartrafik ökade med 3,9 procent i oktober, jämfört med samma period i fjol. Främst
bidrog en positiv utveckling för flygbolagets långlinjer. Kabinfaktorn steg med 2,3 procentenheter
till 76,9 procent, den historiskt högsta oktobersiffran hittills.
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Flygbolaget Go Aviation börjar trafikera mellan Vasa och Helsingfors nästa år. Bolaget kommer
att flyga både reguljärturer och skräddarsydda flygturer med enmotoriga Pilatusplan. Planen har
plats för åtta passagerare och 30 kg bagage per person.
Finnair fortsätter sin expansion i Asien. Näst på tur står en rutt till Fukuoka i Japan, och till
Guangzhou i Kina sommaren 2016. Tanken är att fördubbla Asientrafiken år 2020.
26 miljoner kronor kostar Birka Cruises storsatsning på en ny vinterträdgård. Vinbar, svenska
tapas, sol och svensk design är några av ingredienserna när Birka Cruises nylanserar den 875
kvadratmeter stora "Terrassen by Birka".
Brittiska Easyjet redovisar en rekordhög vinst för det senaste räkenskapsåret. Vinsten före skatt
steg med 18 procent jämfört med året före. Det är efterfrågan på weekend- och affärsresor samt
låga bränslepriser som gynnar flygbolaget.
Stockholm och Köpenhamn finns med på den ”shortlist” som flygbolaget Cathay Pacific arbetar
med när det gäller nya linjer till Europa. Det är leveransen av nya Airbus A350 som kan öppna för
trafik på Skandinavien.
Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis
Inträde |

Nästa års superhelg i Stockholm infaller den 13-15 maj då Stockholm Travel Show går av stapeln
intill Vasamuseet på Kungliga Djurgården och Eurovision Song Contest rockar Globen kvällstid.
Stockholm Travel Show Djurgården är en konsumentmässa med ett brett sommarfokus på resor
och livsstil och en folkfest med foodtrucks, upplevelser och utställare utöver det vanliga– och du är
välkommen att bli en av dem! Läs mer på www.stockholmtravelshow.se och join the party!

TURISMKALENDERN




24/11 SBTA:s höstforum, Stockholm
21/12 Julmys hos FIN-S, Stockholm
2016






21-24/1 Matkamässan, Helsingfors, Finland
25-26/1 Nordisk konferens om analys av turism, Malmö
11/2 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
13-15/5 Stockholm Travel Show på Djurgården, Stockholm
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18-19/5 European Maritime Day, Turku, Finland
20-26/6 Mötesindustriveckan, London, England
15/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
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