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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
Stockholm Travel Show 24- 26 oktober 2013 – ny resemässa i centrala Stockholm
Nolltaxa i hjärtat av Stockholm: Torsdagen den 24 oktober invigs Stockholm Travel Show i
Gallerian på Hamngatan 37. Mässan blir det stora gratisnöjet i Stockholm under tre dagar i
oktober. Mässan får ett konsumentfokus men press, resebeställare, reseproducenter och
branschens ledande aktörer bjuds även in som gäster. För ytterligare information, besök
www.fin-s.a.se

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Vår Gård i Saltsjöbaden har utnämnts till ”Årets Mötesplats”. Årets Svenska Mötesplats
utses av de kunder som under året har besökt någon av Svenska Mötens drygt 120 utvalda
anläggningar. Motiveringen löd: ”En konferensanläggning där man får det lilla extra, varje
gång”.
Ett förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av hotell, restauranger och
konferenser är ute på remiss. Nytt är bland annat att konferensanläggningar som inte har
hotell eller restaurang i egen regi kan Svanenmärkas. En annan nyhet är ett uträkningsverktyg
som gör det lättare att räkna ut gränsvärden för den egna verksamheten.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Kroatien vann priset "Den mest intressanta destinationen 2013 - publikens val" på
Matka Travel Fair. Att Kroatien har ökat i popularitet i Finland är det ingen tvekan om. I fjol
besöktes landet av mer än 40 000 turister från Finland, 16 procent fler än under 2011 och
intresset fortsätter att öka.
Europas bästa flygplansmat serveras av SAS, enligt flygsökmotorn Skyscanners testpanel
som består av 550 flygvana resenärer. Efter SAS placerade sig i tur och ordning Lufthansa,
Turkish Airlines, British Airways och Aeroflot. Listan gäller kortdistansflygningar.
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RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Sverige
Gillar du Beatles, Beatrix Potter och Shakespeare? I så fall kanske Temaresors nya
resa kan vara något för dig. I en ny resa följer arrangören nämligen i de kulturella
storheternas fotspår genom norra England med stopp i Liverpool, Lake District och York. Resan
gör också en avstickare söderut till London.
Allt fler bokar resor via Vings charterbokningsapp. Under december 2012 kom cirka 25
procent av besöken på Ving.se från smartphones och surfplattor. Samma månad ökade
försäljningen av resor via charterbokningsappen med över 200 procent jämfört med december
2011.

RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Internationellt
En ny rapport från CWT visar att Travel Managers högsta prioritet under 2013, liksom
förra året, är besparingsmöjligheter. Detta gäller alla typer av företag, oavsett storlek,
industri och resebudget. Åtgärderna som planeras för att uppnå besparingarna varierar från
region till region. I Europa tror reseköparna på att strama åt sina resepolicies för flyg och tåg.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Trots svag konjunktur blev 2012 ett riktigt bra år för restaurangbranschen. Visita
kopplar det till den sänkta restaurangmomsen. Omsättningsökningen var 4,4 procent. De enda
åren sedan 2000 som omsättningen vuxit så mycket var 2007 och 2011. Men de åren var hela
landets tillväxt stark, medan 2012 var ett svagt år totalt. Restaurangbranschen går mot
strömmen.
Restauranghögskolan vid Umeå Universitet lägger om sina utbildningar. Till hösten får
gastronomiprogrammet två treåriga inriktningar: kreativ matlagning, som riktar sig till den
som vill utbilda sig inom kök, respektive värdskap och drycker, för den som är intresserad av
att jobba med gästkontakt.
Thailändsk mat har vunnit svenskarnas hjärtan. På tio år har den stigit som en raket och
är nu favorit på lunchtallriken. Tvåa är sallad, med pasta som god trea. Män väljer helst
raggmunk medan kvinnor föredrar sallad, visar en undersökning om våra lunchvanor som
Rikskuponger/Rikskortet och Sifo har gjort.
Restaurangbranschen går på högvarv och bara i Stockholm City har det tillkommit
tusen nya restaurangplatser på ett år. Bland annat fastighetsägarna har insett värdet av
restauranger. Momssänkningen har också bidragit till skjutsen, framför allt som extra bränsle.
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HOTELL – Sverige
I slutet av oktober startade Icehotel i Jukkasjärvi ett Instagramkonto. Fem veckor
senare hade kontot 25 000 följare. Följarna på Instagram har kunnat se hur hotellet
byggts vid Torneälven. Bilderna visar bland annat hur is sågas till, vilka verktyg som används
och hur rummen utformas. Varje år väljer Icehotel ut ett 40-tal konstnärer som designar
rummen.
Lydmar öppnar nytt. Pelle Lydmar, som idag driver Lydmar Hotel i Stockholm, ska till
sommaren öppna en restaurang på en av stans finaste adresser, Strandvägen 1 vid
Nybrokajen. Det rör sig om en stor restaurang i tre avdelningar med uteservering runt hela
byggnaden.
Tre Scandichotell har certifierats enligt de nya brandskyddsnormer som Visita och
Brandskyddsföreningen har tagit fram. Certifieringarna ska vara till hjälp för alla hotell
som vill följa de brandskyddskrav som ställs i lagar, föreskrifter och allmänna råd.
Ligula Hospitality, som bland annat äger Profil Hotels, blir franchisetagare av Park
Inn by Radisson Malmö och Park Inn by Radisson Hammarby Sjöstad. Idag drivs
hotellen av Rezidor Hotel Group via dotterbolaget Rezidor Hotel AB. Ligula Hospitality köper
aktierna i Rezidor Hotel AB, tar över hyreskontrakten för hotellen och blir franchisetagare åt
Rezidor. Varumärket Park Inn by Radisson blir kvar på bägge hotellen.

HOTELL - Internationellt
Framtidens hotell är här. På Yotel i New York tar en robot, som heter Yobot, hand om ditt
bagage när du kommer. Incheckningen sköter du sedan själv på touchskärmar. På Kube hotel i
Frankrikes huvudstad Paris behöver du inte oroa dig för att tappa bort ditt nyckelkort. Istället
använder du dina fingeravtryck för att komma in på hotellrummet. På hotellet Aria i Las Vegas
tänds lamporna automatiskt där man är och i Polen, på Blow Up Hall 50 50 i Poznan, hittar
man sitt rum med hjälp av sin smartphone.
Den som söker billigt hotellboende i Asien bör resa till Vietnam. Det visar en
sammanställning av hotellpriser som Hotels.com genomfört. Ett rum i huvudstaden Hanoi
kostar i genomsnitt bara 348 kronor. I landets största stad, Ho Chi Minh City, får man i snitt
betala 506 kronor per natt. I Thailand, som har rykte om sig att vara billigt, kostar en
hotellnatt i genomsnitt 599 kronor i Bangkok och 698 kronor i Phuket.
Rymdföretaget Bigelow Aerospace håller på att utveckla ett rymdhotell, och har
tecknat avtal med Nasa värt 17 miljoner dollar för att kunna driva projektet vidare.
Företagets uppblåsbara rymdstation ska kunna hysa hugade rymdturister. Tanken är att det
ska finnas ett rymdhotell för 12 personer i omloppsbana runt jorden 2016. Priset för en 60dagarstur blir mellan 30 och 40 miljoner dollar.
I oktober hade hotellen i Norge 6 procent fler övernattningar än samma månad förra
året. Enligt siffror från Statistisk Sentralbyrå registrerades 1 520 000 övernattningar.
Logiomsättningen ökade ännu mer, med 8 procent, och det genomsnittliga priset för ett rum
från 886 till 897 norska kronor för hela landet. Övernattningar av norska och utländska gäster
ökade med 4 respektive 14 procent.
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Trenden är tydlig, när svenskarna ska resa på semester är boendet mycket viktigt.
Under de senaste tio åren har antalet semestersvenskar som väljer att bo på 4- och 5-vingade
hotell nästan fördubblats. År 2002 valde 30 procent av Vings resenärer ett hotell inom de
högre hotellklassificeringarna, 2012 är motsvarande siffra 55 procent.
Efter valförlusten mot Barack Obama tar republikanernas presidentkandidat Mitt
Romney en plats i styrelsen för Marriott International. Det blir tredje gången som Mitt
Romney sitter i hotellbolagets styrelse.
Restaurang Seurahuone och Bar Socis på Hotell Seurahuone Helsinki får ett helt nytt
utseende i samband med en omfattande ombyggnad. Hotell Seurahuone Helsinki är
grundat år 1833 och är därmed Finlands äldsta hotell som varit verksamt utan uppehåll.
Nordic Choice Hotels styrelseordförande och styrelseledamot Petter Stordalen har
invigt sitt senaste hotellprojekt, The Thief, i Oslo. Hotellet ligger alldeles vid vattnet i
kvarteret Tjuvholmen i centrala Oslo. Hotellet har 119 rum i åtta våningar och en toppsvit på
160 kvadratmeter med takterass. Som enda hotell i Norge är det medlem i Design Hotels.

TURISM - Sverige
Två amerikanska fotografer ger ut en guidebok som går i Stieg Larssons fotspår. De
flesta tipsen i boken ”Tattoos Hornets Fire: The Millennium Sweden” utgår från
Millenniumböckerna, men här nämns även författarens favoritställen. Bland annat får läsaren
veta var de kan tatuera sig och se tavlor som kan ha inspirerat till trilogin. Boken ges ut i
samarbete med VisitSweden.
Branäsgruppen har expanderat starkt de senaste tio åren och är i dag Sveriges näst
största skidkoncern efter jätten Skistar. Koncernen har växt genom att skänka bort
värdefull tomtmark och genom att lägga fokus på barnen. Branäs har växt snabbt sedan
bröderna Mikael och Lars Rundblom tog över det sjunkande skidskeppet från HSB 1999. De två
och externa intressenter har satsat drygt 1 miljard kronor i anläggningen. Den senaste
investeringen, på 70 miljoner kronor, invigdes i december, och här finns en stor skilodge med
hotell, barer, lekrum, nattklubb och restauranger med panoramavy.
Ny hemsida för reseintresserade. Ann-Marie och Lars Lindmark är verkliga globetrotters
som varit reseskribenter i många år. På deras hemsida finns ett axplock av reportage i olika
media och nu även nyheter och tips som de vill dela med sig av. Det är i huvudsak fokuserat
på lyxsegmentet inom resande, nya femstjärniga hotell, flyg, nya destinationer, kryssningar
med mera. Läs mer på www.lindmarkreportage.com

TURISM - Internationellt
Nästan nio miljoner människor besökte kulturstaden Kraków förra året, en ökning
med 340 000 personer jämfört med 2011. Enligt turistorganisationen Malopolska var
nästan 80 procent av besökarna privatresenärer. Av dessa kom en fjärdedel från Spanien.
Kändistwitter påverkar vart vi reser. Bokningsstatistik från British Airways visar att när
kändisar berättar om sina resor på sociala medier som Twitter och Instagram inspireras deas
följare att också resa dit.
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Turisterna börjar komma tillbaka till Irland, som är på god väg ur sin värsta
ekonomiska kris. Antalet besökare ökade med 4 procent sista kvartalet förra året och
uppgången väntas fortsätta i år, enligt landets turistorganisation.
Thailand nådde under 2012 första gången rekordnivån 22 miljoner besökare, en
ökning med drygt 16 procent i jämförelse med 2011. Siffrorna kommer från Thailändska
Turistministeriet.
Monsterhit ger Sydkorea turister. Den sydkoreanska monsterhiten ”Gangnam Style” med
artisten Psy har visats över en miljard gånger på Youtube och hela världen dansar den numera
ökända ”galoppdansen”. En intressant sidoeffekt är att Gagnam Style och hela genren K-pop
satt ljuset på Sydkorea som turistland, särskilt huvudstaden Seoul och stadsdelen Gangnam
som titeln syftar på. Enligt färsk statistik ökade antalet utländska besökare till Sydkorea med
nästan 14 procent förra året, jämfört med 2011. Totalt anlände 11,1 miljoner utländska
besökare.
Vulkansuccé öppnar igen. Under de sex veckor som den isländska vulkanen Thrihnukagigur
höll öppet för turister ifjol besöktes den av folk från i stort sett hela världen. Därför satsar man
även i år på att öppna vulkanen för guidade turer, med besök bland annat i magmakammaren
120 meter under markytan. Thrihnukagigur, som hållit sig lugn de senaste 4 000 åren, anses
vara en av få vulkaner i världen som är säker nog för att få riktigt närgångna besök.
Nytt museum invigs i Marseille. Vid inloppet till Marseilles hamn ligger det nya Mucem,
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, som en symbol för alla teman som
ska manifesteras 2013. Marseille-Provence satsar stort på värdskapet som Europas
kulturhuvudstad och inviger Mucem i juni med ”Le grand atelier du Midi”, där 200 dukar av
bland andra Van Gogh, Cézanne, Bonnard och Picasso samsas.
Forex Bank kommer att från hösten erbjuda banktjänster även i Finland. Forex Bank
har över 130 butiker i Norden. I Finland, Danmark och Norge har Forex valutaväxling. I
Sverige har bolaget även banktjänster, vilket från i höst även kommer att erbjudas i Finland i
viss utsträckning.

TRANSPORTER – Sverige
Medlemmar på Facebook fick bestämma Eckerö Linjens båtdesign. Drygt 6 000
personer röstade fram det vinnande förslaget på hur Eckerö Linjens nya fartyg ska se ut.
Istället för att följa traditionen och låta företagets ledning bestämma det nya utseendet, lät
rederiet medlemmarna i deras Facebookgrupp rösta om saken. Den vinnande designen vann
med stor majoritet och fick nära 50 procent av rösterna.
Under 2012 reste totalt 47 622 passagerare på AB Dalaflygets båda flygplatser i
Borlänge och Mora, en ökning med närmare 4 procent. Under året reste 39 314
passagerare via Dala Airport i Borlänge, en ökning med nästan 3 000 passagerare eller 8,1
procent jämfört med 2011. Det är tredje året i rad som Dala Airport ökar i antal resenärer,
Charterflyget är den gren som ökat allra mest under året, med 30,6 procent.
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Under 2012 flög 32,4 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva
flygplatser. Det motsvarar en ökning på tre procent jämfört med 2011 och blir
därmed Swedavias nya passagerarrekord. Det reste cirka 900 000 fler resenärer vid
Swedavias flygplatser under förra året jämfört med 2011. Antalet utrikesresenärer ökade med
fyra procent och inrikesresenärerna med en procent.
Strömma Turism & Sjöfart och engelska Serco Group har tecknat ett samarbetsavtal
och kommer att lämna ett gemensamt anbud på skärgårdstrafiken i Stockholm. De
två företagen bildar ett gemensamt bolag. Den landstingsägda skärgårdstrafiken i Stockholm
som är under offentlig upphandling omfattar Waxholmsbolaget och Djurgårdsfärjorna.

TRANSPORTER – Internationellt
Flygbiljetterna kan bli dyrare framöver, när flygbolagens kostnader för att finansiera
nya plan ökar de kommande åren. Under de senaste åren har de stigande bränslepriserna
satt tydliga spår hos flygbolagen. Bränslepriset kan utgöra en tredjedel av kostnaden för
flygbolagen och när flygfotogenet blivit dyrare har flygbolagen fått känna av sämre resultat,
även om de fört en stor del av kostnadsökningen vidare till passagerarna i form av
bränsletillägg på biljettpriset. Nu varnar konsultfirman PwC för att det kan bli nya prishöjningar
de kommande åren. Men då är det finansieringen av nya flygplan som fördyras och därmed
väntas leda till högre biljettpriser.
St. Peter Lines m/s Princess Anastasia återgår i trafik mellan Stockholm och St.
Petersburg den 25 februari efter sitt juluppehåll. Med m/s Princess Anastasia kan
passagerarna uppleva rutten Stockholm – Tallinn – St. Petersburg – Helsingfors – Stockholm,
med avfärd från Stockholm var fjärde dag.
För fjärde gången skjuts öppnandet av Berlins nya storflygplats på framtiden.
Förmodligen blir det invigning först 2014. Kostnaderna skjuter också i höjden och beräknas till
fyra miljarder euro (36 miljarder kronor) istället för drygt två miljarder euro.
Efter årsskiftet återupptogs Kvarkentrafiken på rutten Vasa-Umeå av färjan M/S Wasa
Express som därmed ersatte konkursade RG Lines fartyg RG1. Rederiet Vasabåtarna ägs av
Umeå och Vasa stad. Wasa Express jungfrufärd den 4 januari var närapå fullbokad.
Sett till de senaste 30 åren är Finnair världens säkraste flygbolag. Det visar en rapport
från tyska Jet Airliner Crash Data Evaluation Center. Näst säkrast är Air New Zeeland följt av
Cathay och Emirates. Världens mest olycksdrabbade flygbolag de senaste 30 åren är enligt
samma lista Taiwan-baserade China Airlines som under perioden drabbats av åtta krascher
som sammanlagt krävt 755 liv.
Nyligen inföll årsdagen av Costa Concordias haveri utanför ön Giglio då 32 personer
omkom. Kryssningsindustrin har mött den ekonomiska krisen och svallvågorna efter
fartygstragedin med kraftiga prissänkningar. Direkt efter Concordias haveri sänkte de
italienska rederierna priserna på kryssningar, i vissa fall med 60 procent.
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Under 2012 reste 1 620 707 passagerare till Asien via Helsingfors flygplats, vilket
innebär att det gamla rekordet från 2011 är slaget med 141 000 passagerare. De
destinationer som ökade mest från Helsingfors var Singapore med 86 procent, Kina med 13
procent, Japan respektive Thailand med 8 procent och Indien med 5 procent.
AS Tallink Grupps passagerarvolymer ökade med 1,3 procent till 9 264 561
passagerare under räkenskapsåret 2012. Under räkenskapsårets fjärde kvartal ökade
Tallink Grupps passagerarvolymer med en procent till 2 133 163 passagerare och antalet
transporterade personbilar ökade med 7 procent till 247 922. Den största ökningen gällande
passagerarvolymer under fjärde kvartalet noteras på linjen Sverige – Lettland med 4 procent
till 152 944 passagerare.
Ryanair förhandlar med den norska flygplatsoperatören Avinor om att lansera
inrikesflyg i Norge, samt nya linjer till och från landet. Ryanair hoppas kunna starta
inrikeslinjer inom ett-tre år. SAS är väl rustat för den konkurrens som kan uppstå och tror att
Ryanair kan få det tufft på den norska marknaden.
Uppförandet av en ny internationell flygplats i Peking har fått klartecken. Bygget ska
påbörjas nästa år och kosta motsvarande 70 miljarder kronor. Flygplatsen planeras öppna
2018. Den nuvarande flygplatsen i norra delen av Peking är världens näst största och
hanterade närmare 82 miljoner passagerare förra året.
Det ukrainska flygbolaget Aerosvit är försatt i konkurs, skriver Konsumentverket i ett
pressmeddelande. Flygbolaget har haft flygningar till och från Arlanda. Konkursen kommer
efter en längre tids turer kring flygbolagets ekonomiska problem.
Finnair byter ut sin finska bemanning på linjer till Spanien. I stället ska billigare spansk
arbetskraft användas på Finnairs flygningar. Flygningarna har också lagts så att personalen får
övernatta i Spanien, vilket gör att flygbolaget slipper hotellkostnader.
Flygbolagens hemliga klubbar smäller högst. Guldkort hos något flygbolag är för många
resenärer en rejäl statushöjare med bra förmåner. Men det finns en kategori som smäller
högre - flygbolagens hemliga klubbar för de flitigaste, eller mest kända, resenärerna. Men det
talas inte lika mycket om denna kategori, eftersom bolagen vill att det ska vara extra fint och
utvalt, med än bättre förmåner än guldkorten.

RESETIPSET
Ta tåget till TUR2013! För trettonde året i rad får alla som verkar inom turism- och
resebranschen chans att resa med TUR-tåget från Stockholm till Göteborg. Tåget avgår tidigt
onsdag morgon den 20 mars för att ge resenärerna möjlighet att uppleva TUR-mässans
Networking Day och Trade Days, samt Tillväxtdagen. TUR-tåget erbjuder en enkel och smidig
möjlighet att uppleva mässan och ger samtidigt resenärerna tillfälle att nätverka redan på
vägen dit. Ombord serveras frukost och tågets partners bjuder på olika typer av aktiviteter.
Läs mer på www.sjcharter.se

TURISMKALENDERN
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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Februari





20-21/2, Möten & Events, Kistamässan, www.easyfairs.com
20/2 Branschfest i Stockholm med Informus & Travel Education! – Bryggarsalen
Stockholm
22-24/2 Ferie for Alle – Herning, Danmark
25/2 Möteskulturdagen – Lund

Mars













4/3 Möteskulturdagen – Göteborg
6-10/3 ITB – Berlin, Tyskland
7/3 SKÅL Lunch med Per Kjellin
7-10/3 Vildmarksmässan – Stockholmsmässan
12/3 SKÅL Göteborg lunch
16/3 ”Maslenitsa”, rysk folkfest – Kungsträdgården, Stockholm
18/3 Moscow International MICE Forum – Moskva, Ryssland
20/3 – TUR-tåget, Stockholm-Göteborg, www.tur.se
20/3 – Tillväxtdagen, Svenska mässan, Göteborg, www.rts.se
21/3 SKÅL Cocktail på TUR 2013 – Svenska Mässan, Göteborg
21-24/3 TUR 2013 – Svenska Mässan, Göteborg
26/3 Eventmarket-Meeting – Norra Latin Stockholm

April











3-4/4, Meedex – Paris, Frankrike
8-11/4, Norwegian Travel Workshop, Røros, Norge, www.visitnorway.se
9/4 SKÅL Göteborg lunch
10-14/4 SKAL North America Congress 2013 – Sacramento, Kalifornien
11-14/4 Young SKÅL Congress – Girona, Spanien
14-16/4, Spadagarna, Sälen, www.svenskaspahotell.se
18/4 SKÅL Lunch
22/4 Mötestorget – Kulturhuset, Stockholm
23-25/4 Ferry Shipping Conference onboard 13 – Onboard Pride of Rotterdam
26-28/4 Upplev Sverige – Kistamässan
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Maj








3-5/5 Nordic Outdoor – Svenska Mässan, Göteborg
3-5/5 Luleå Expo Vår – Luleå
5-7/5 Germany Travel Mart - Stuttgart, Tyskland
14/5 SKÅL Göteborg lunch
15/5 – Travel World Nord, Sundsvall, www.travelworld.nu
24-26/5 Skärgårdsmässan – Djurgården, Stockholm
28/5 – Nordic Tourism Investment Forum, www.rts.se

Juni



8-12/6 International Pow Wow – Las Vegas, USA
11/6 SKÅL Göteborg lunch

Juli




4-6/7 I-Chlar Conference 2013 – Ecole hôtelière de Lausanne Conference
4-8/7 Meeting Place Berlin – Berlin, Tyskland
4-5/7 I-CHLAR Conference - Ecole hôtelière de Lausanne

Augusti


22/8 SKÅL Golf

September





1-6/9, World Water Week, Stockholm, www.worldwaterweek.org
5/9 SKÅL Kräftskiva
8-10/9 Nordeuropaworkshop - Ombord på DFDS Seaways Köpenhamn-Oslo
21-24/9 World Food Travel Summit – Göteborg

Oktober




9/10 – Travel World Öst, Waterfront, Stockholm, www.travelworld.nu
17/10 – Svenska Turistgalan, Stockholm, www.turistgalan.se
24-26/10 Stockholm Travel Show – Gallerian, Stockholm

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

