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mest aktuella evenemangskalender!
www.traveltrends.se

FINESSER & NYHETER – med FINesS
Sista chansen! Stockholm Travel Show den 24 – 26 oktober 2013 i Gallerian närmar sig och
en intressant plats finns kvar för dig som utställare. För mer information samt intresseanmälan till mässans VIP frukost fredagmorgon vänligen kontakta oss på info@fin-s.a.se.
Vinter-OS i Sochi ombord St. Peter Line. Press- och researrangörer ges fredagen den
11 oktober på förmiddagen möjligheten att bekanta sig med kommande OS i Sochi i
samarbete med ryska researrangörer och St. Peter Lines ledning. Vid intresse vänligen
kontakta info@fin-s.a.se.
”Upptäck Finland” ombord på Tallink Silja. Du som säljer eller producerar resor är varmt
välkommen att upptäcka vad vårt grannland har att erbjuda ombord på Silja Serenade vid kaj
onsdagen den 23 oktober. På plats finns tongivande representanter från den finska
resebranschen. Vid intresse vänligen kontakta info@fin-s.a.se.
Obs! Glöm inte vid anmälan att nämna ditt namn och det företag du representerar, samt vilket evenemang du är
intresserad av.

MÖTEN & EVENEMANG – Sverige
Nordic Outdoor går parallellt med TUR. Eventet för äventyrssporter och utomhusaktiviteter
körs både inom- och utomhus samtidigt med TUR-mässan, Skandinaviens ledande resemässa
inom.
TUR Event blir den nya mötesarenan. Den nya satsningen får premiär under TUR-mässans
fackdagar och planeras bli den nya ledande mötesplatsen för leverantörer inom konferens,
möten och evenemang.
Sverige kan stå värd för vinter-OS. Uträkningarna för kostnaderna av de olympiska spelen i
Stockholm och Åre år 2022 är igång. Den senaste ansökan år 1996 var för arrangemanget av
sommarspelen för år 2004.
SM-veckan en succé för Halmstad. Den fjärde upplagan av SM-veckan i Halmstad blev ett
genombrott med 31 idrotter, 7 000 deltagare och över 200 nya svenska mästare. Veckan hade
sammanlagt 59 000 besökare och genererade 60 miljoner kronor i netto.
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MÖTEN & EVENEMANG – Internationellt
Köpenhamn värd för Eurovision Song Contest. Efter många kamper står det klart att
Köpenhamn står värd för nästa års Eurovision Song Contest 2014. Tidigare har huvudstaden
stått värd för evenemanget år 1964 och 2001.
Harry Potter växer i Orlando. Universal Orlando utvidgar sin Harry Potter värld. Den nya
temaparken blir ett komplement till den första parken och det självklara sättet att ta sig
mellan parkerna är med magiska Hogwarts Express från plattform 93/4.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Sri Lanka är det bästa turistlandet. Enligt en undersökning av Lonely Planet listas
Sri Lanka, Spanien, Turkiet och Grekland, som svenskens favoritresmål i år. Till toppen hör
även Dominikanska republiken och Madagaskar.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Sea & Sky Travel flyttar till Cityterminalen. Kontoret för gruppresor, konferenser samt
kunder till Royal Caribbean International, Celebrity Cruises och Azamara Club Cruises finns nu i
Cityterminalen ovanför Tallink Silja-butiken.
Nedåt för resebyråförsäljningen. De svenska resebyråerna minskade sin försäljning med
5 procent i sommar jämfört med året innan. Totalt såldes resor för 8,6 miljarder kronor, varav
privatresor backade med 3 procent och affärsresor med 6 procent.
Solresor lanserar tre nya destinationer. Solsäkra resor till Costa de la Luz, Algarve och
Zakynthos är bokningsbara hos Solresor nu. Nyheterna inför kommande sommarsäsong
erbjuder något för varje ålder och smak.
Fritidsresor storstädar bland återförsäljarna. Fritidsresors omprioriteringar leder till att
sammanlagt 60 resebyråer får sluta sälja deras charterresor. Till de som prioriteras hör bland
annat jättarna Ticket och Resia.
Stjärnspäckad underhållning på Tallink Silja. Rederiet gör den största satsningen på
underhållning ombord i år. Under hösten och vintern kommer över 60 artister, partyband och
kända DJ:s att gästa med fartfyllda shower ombord.
Tallink Silja blir allt svenskare. Det nya konceptet Party Weekends ombord på Galaxy till
Åbo presenterar i höst svenska artister som Linda Bengtzing, Shirley Clamp och Uno
Svenningson. Närmare jul uppträder Arvingarna och Robin Stjernberg.
Viking Line vänder till vinst. Rederiet redovisar för första halvåret en vinst före skatt på
22 miljoner kronor trots att de gick med förlust under samma period i fjol. Omsättningen
ökade i år med hela 9,5 procent.
Temakryssningar ombord på Viking Line. En helg i månaden förvandlas rederiet till ett
paradis för bland annat whiskeyfantaster, nischade musikälskare, bokslukare, singlar och
bingospelare, med allt från exklusiva avsmakningar till intressanta föreläsningar.
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Ving startar charter till Mykonos. Ett ökat intresse för Grekland gör den lilla ön Mykonos till
ett nytt charterresmål. Förutom Mykonos kommer Ving även att erbjuda resor till den betydligt
lugnare grannön Syros, där de flesta turisterna är greker.
Antalya populärast i sommar. Tickets försäljningsstatistik
visar att utlandsresandet bland resebyråns kunder har ökat
med 29 procent. Trots att turkiska Antalya varit sommarens
största semesterresmål har Spanien gått om Turkiet som
semesterland.

”Ta del av
erbjudanden och tävlingar”
Flygbussarna om
Stockholm Travel Show

Mediehuset Aller entrar resebranschen. Danska Aller Media som vanligtvis sysslar med
tidningsutgivning har köpt aktiemajoriteten i Nyhavn Rejser, en resebyrå som funnits sedan
1988 och i dagsläget har upp emot ett 60-tal anställda.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Internationellt
Hurtigruten gör kryssningar till Grönland. Under sommaren erbjuder det klassiska norska
rederibolaget oförglömliga resor till nordvästra Grönland ombord på M/S Fram. Under resans
gång får passagerarna möjlighet att gå i land för upptäcktsfärder.
Disney Cruise Lines får rökrutor till havs. Från och med november är det inte längre
tillåtet att röka från hyttbalkongen ombord på fartyget. Rökare och de med e-cigaretter
hänvisas till speciella rökrutor ombord och en bot ligger på cirka 1 625 kronor.

RESTAURANG & MAT – Sverige
Boulebar lockar med franskt julbord. I Slakthusområdet bara ett stenkast från Tele2 Arena
erbjuder Boulebar Globen ett franskt julbord paketerat med 90 minuter boulespel i sällskap av
instruktör för upp till 350 personer.
Restaurangerna fortsätter att locka. Restaurangernas försäljningsvolym steg i juli med
1,9 procent mot samma period förra året. Caféernas försäljning ökade med 6,2 procent i
jämförelse med kategorin lunch- och kvällsrestauranger, som ökade med 3,6 procent.
Krogmomsen sägs ha gett 10 000 nya jobb. Efter att den omdiskuterade sänkningen av
restaurangmomsen från 25 procent till 12 procent infördes år 2012, har hela 10 000 nya jobb
inom branschen skapats.

HOTELL – Sverige
Scandic får nya designhotell i budgetklass. Efter två år av hemlighetsmakeri får Scandic
Hotels 20 nya hotell i Nordens 20 största städer. Investeringen på sammanlagt 20 miljarder
kronor går under kedjenamnet HTL Hotels.
Nordic Choice storsatsar i Stockholm. Kedjans nya event- och konferenshotell är ihopbyggt
med intilliggande Friends Arena. Hotellet är 25 våningar högt och har allt från en bankettsal
med plats för 1 800 personer till mindre konferensrum.
Choice Hotels har expanderat kraftigt. Hotellkedjan öppnade 113 nya anläggningar och
slöt 187 nya franchiseavtal under årets andra kvartal. Bolagets nya strategi Comfort Refresh är
bolagets största varumärke och har fått mycket positiv respons på marknaden.
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Ny hotell- och konferensanläggning i Boo. Nordic Choice har lämnat in en ansökan om att
få bygga hotell- och konferensanläggning i Boo. Projektet kallas för Norges hus och kan med
sina planerade 250 rum komma att bli Nackas största hotell.
Umeå kan få ett 85 meter långt hotell. Hotell Flygaren planerar ett 85 meter långt hotell
med fyra plan i anslutning till Umeås flygplats.
First Choice lanserar budgethotell. Den nya trestjärniga hotellkedjan SuneoClub lanseras i
samarbete med resekoncernen Thomson. Kedjan är TUI Travels första internationella
koncerngemensamma koncept. Först ut är hotell på Cypern, Menorca och i Turkiet.

HOTELL – Internationellt
Slovakien har Europas bästa hotell. I en ny rankning av nätresebyrån Expedia röstades
Marrols Boutique Hotel i Bratislavas historiska kvarter fram som favorit. I fjol tog hotellet även
hem titeln ”Världens bästa hotell” men hamnade i år på tredje plats.
New York är världens dyraste hotellstad. Enligt
affärsresebyrån HRG betalar svenskarna högsta genomsnittspriset på 2 146 kronor för ett hotellrum i New York.
Moskva ligger på andra plats varefter följer Dubai,
Hongkong och Geneve.

”Ett nytt koncept
av resemässa i Gallerian”
Senior om Stockholm Travel Show

Monte Carlo har världens dyraste hotellrum. Hotellpriserna i världen är de högsta på sju
år. Trots att man i Sydeuropa har valt att sänka priserna finns världens billigaste hotellrum i
Vietnams huvudstad Hanoi med genomsnittspriset på 322 kronor för en hotellnatt.
Hotellnotor med extraavgifter blir standard. I år väntas USA dra in 13,7 miljarder kronor
av kunderna i extra avgifter. Tjänster som tidig utcheckning, parkering, påfyllning av minibar
eller mottagande av fax, är några av de tjänster som kommer att bli prissatta.
Finländska turisters övernattningar ökar. Inkvarteringsanläggningarna i Finland bokförde i
juni 1,6 miljoner övernattningar av finländska turister, en ökning på 2,4 procent från juni
månad året innan. Uppgifterna har samlats in från anläggningar med minst 20 bäddplatser.
Hilton är på väg till Wall Street. Hotellbranschen har återhämtat sig och riskkapitalisten
Blackstone vill nu börsnotera även hotellkedjan Hilton. Bland annat har Hyatt rusat med
15 procent i år medan Marriott och Starwood ligger som femårshögsta på New York-börsen.
Förmånligt att bo kring Medelhavet. Den starka kronan och de pressade bostadspriserna
runt Medelhavsområdet lockar återigen svenskarna till att investera i ett utlandsboende.
Spanien är ett av de hetaste länderna följt av Portugal och Frankrike.
Billiga hotell i Östeuropa. Största kostnaden på resmålet är ofta hotellet. Enligt
hotellprisindexet på Hotels.com ligger huvudstäderna Riga och Krakow bäst till med de lägsta
hotellpriserna i Östeuropa, följt av städerna Budapest, Warszawa och Vilnius.
Granskning lägger prispress på hotellrum. Den brittiska konkurrensmyndighetens
granskning av hotelljätten Intercontinental och bokningsbolagen Booking och Expedia, har lett
till att Intercontinental nu låter bägge bokningsbolag ha lägre pris på sina sajter.
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TURISM – Sverige
Svensken överspenderar på semestern. Hela 72 procent gjorde av med mer pengar än
planerat under sin resa i sommar. Enligt en undersökning av Skyscanner tar var tjugonde hjälp
av ett banklån och det är oftast mannen som tar med sig för mycket pengar på resan.
Myterna om flygning. Var fjärde svensk vill helst stanna utanför flygplanet trots starka
rationella argument. Enligt nätresebyrån Expedia är svenskarna de mest flygrädda nordborna
när man frågar 4000 personer bosatta i Norge, Danmark och Sverige.
Sandhamn vill prissätta besök på ön. Förslaget på fem kronor per färjeresenär från och till
Sandhamn kommer från mark- och fastighetsägarna på ön. Tanken är att få kompensation för
de hundratusentals kronor de betalar per år för renhållning på ön.
Svensk Ekoturism blommar. Svensk Ekoturism är i år på väg att slå ett bokningsrekord på
5 000 gäster enbart hos landets främsta safariarrangörer. Intresset för att se vilda djur i deras
naturliga miljö ökar och förlänger sommarsäsongen.
Vildsafari lockar rekordmånga turister. Besökare från främst Nederländerna och
Storbritannien strömmar till den svenska naturen för att få en skymt av älg, varg eller utter.
Branschföreträdare önskar kulturmoms och fler naturinriktade entreprenörskapsutbildningar.
Surfbrädorna har nått Sverige. Stand-up paddling (SUP) heter den nya sommarsporten från
Hawaii. Enligt den Stockholmsbaserade butiken Surfbussen är det även företagskunder som
visat intresse för denna avslappnade och aktiva sport.
Camping kan fixa dygnsrytmen. Svårigheter med sömn
och tidig uppstigning kan lösas med en veckas camping och
friluftsliv. En veckas lång undersökning visar att exponering
för mer solljus och mindre elektriskt ljus på kvällen gör oss
piggare på morgonen.

”Gallerian i Stockholm
blir en ny mötesplats för
resebranschen”
Stand By om Stockholm Travel Show

Skärgården lockar fler turister. Exportrådet och Visit Sweden slår fast Bohuslän och
Stockholms skärgård som turistmagneter i en projektbaserad specialsatsning. Upplevelser i
skärgården omsätter drygt 4 miljarder kronor och sysselsätter 3 300 personer på årsbasis.

TURISM – Internationellt
Nordens turism får mindre pengar. Turisminvesteringarna i Norden har enligt Rese- och
turistnäringen i Sverige minskat med 17 procent i jämförelse med år 2011. Norge är det enda
landet i Norden där investeringarna inom turismen har ökat.
Burma en ny långresedestination. Landet, som blivit Thailands nya konkurrent, hade
1 miljon besökare förra året och förväntas få ett genombrott år 2014. Fritidsresor är den första
charterarrangören på plats med mångsidiga paketerade resor.
Sydamerikas ledande Resmål är Quito. I den 20:e upplagan av World Travel Awards i
sommar kammade Ecuadors huvudstad hem titeln”Sydamerikas ledande resmål” medan Finch
Bay Hotel på ögruppen Galapagosöarna tog titeln ”Sydamerikas främsta gröna hotell”.
Kubas ekonomi ska väckas med hälsoturism. Hittills har landets största inkomstkälla varit
exporten av kvalificerad sjukvård. Nu erbjuder det statliga hälsobolaget Servimed allt från
chokladterapi till rehabilitering och enskilda avdelningar för utlänningar.
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Island och Slovakien växer snabbast. Enligt European Travel Commission har Island under
årets första kvartal ökat turistflödet med 30 procent och Slovakien med motsvarande
20 procent. Cypern tappade däremot flest besökare med upp emot 12 procent.
Barbados det mest etiska resmålet. Enligt en undersökning av organisationen Ethical
Traveler listas förutom Barbados även Costa Rica, Ghana, Kap Verde, Urugay, Lettland samt
Litauen som de mest etiska resmålen.
Yorkshire är världens bästa resmål. Yorkshire i norra England tog hem titeln som årets
resmål 2013 på World Travel Awards. Yorkshire kan även skryta med flest antal Michelinrestauranger i hela Storbritannien efter London.
Mamma Mia sätts upp på Svenska Teatern i Helsingfors. Succémusikalen Mamma Mia!
produceras för första gången i Finland och premiären väntas i september 2014. Berättelsen om
kärlek och identitet kommer att ackompanjeras av Abbas låtar.

TRANSPORTER – Sverige
SJ storsatsar mot affärsresenärer. Nya klasser, lojalitetsprogram och allianser är SJ:s nya
vapen när konkurrensen på prestigesträckorna ökar. Nya aktörer är bland annat MTW Nordic
och Citytåg som båda börjar köra sträckan mellan Göteborg och Stockholm nu.
Sandviks koncernledning får åka privat. Ledande befattningshavare på verkstadsbolaget
Sandvik planerar att låta koncernledningen flyga privat i stället för reguljärt. Det är framförallt
tidsbesparingen man vill åt vid de många och långa flygningarna.
Arlandaflyg gör comeback från Borlänge. I september återupptogs den tidigare
olönsamma flyglinjen mellan Dala Airport i Borlänge och Arlanda. Planet tar sammanlagt
19 passagerare och har en restid på 45 minuter.
Malmö Aviation är punktligast i världen. Enligt analysföretaget Flightstat är flygbolagets
punktlighet den bästa i världen på 96,94 procent i augusti. Flygbolaget har totalt cirka 16 700
inrikesavgångar under ett år med Bromma Stockholm Airport som navet för trafiken.
Rekord för skärgårdstrafiken. Waxholmsbolaget har för första gången passerat gränsen
1 miljon passagerare för de tre sommarmånaderna. Sammanlagt reste 1 018 800 med någon
av bolagets båtar, ett resultat av marknadsföring samt bra väder.
Miljardvinst för SAS. Flygbolagets rörelseresultat blev 1 345 miljoner kronor för årets tredje
kvartal. Ett resultat från det lanserade besparingsprogrammet 4XNG, som lanserades i höst
med förväntningarna att leverera ett resultat på 3 miljarder kronor före skatt.
Svenska tåg ska bli punktliga. Målet är att svenska tåg ska vara de mest punktliga i Europa
år 2020. Person-, fjärr-, snabb- eller godståg som är försenade med mer än fem minuter efter
planerad ankomst kommer att jämföras med nuvarande 15 minuter.
Sälen får charterflygplats. Kommunen miljonsatsar för byggnaden av en storflygplats i
Sälen. I dagsläget ligger det lilla flygfältet på skogsmark, som tillhör Lima besparingsskog och
har ett värde på över två miljoner kronor.
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Flygtrafik mellan Visby och Malmö året runt. Sommarlinjen blir tack vare Gotlandsflyg och
Malmö Aviation en linje året runt. Under förra sommaren flög närmare 7 000 personer mellan
städerna. Nu erbjuds upp till tre tur- och returflygningar i veckan.

TRANSPORTER – Internationellt
SAS hamnar i topp på säljlistan. Efter att ha sålt bolag för 160 miljarder på sju år drar
regeringen i bromsen. Under nästa mandatperiod ligger en försäljning av SAS i korten oavsett
vilket parti som vinner valet.
Flygpriserna pressas för affärsresenärer. Affärsmän som
reser till Berlin, Bangkok eller Dubai betalar idag mindre för resan
än för fem år sedan. Enligt Flygbarometern är en biljett i
genomsnitt 258 kronor billigare idag.

”Fokus kommer
vara på konsumenten”
Eventmarket om
Stockholm Travel Show

IATA och Airbus ser ljust på flygbranschen. De europeiska flygbolagen ser ut att få ett tre
gånger bättre resultat i år i jämförelse med året innan. Airbus tror dessutom att den globala
flygplansflottan kommer att fördubblas fram till år 2031.
Resepriserna ökar marginellt. Enligt Carlson Wagonlit Travels rapport kommer de globala
resepriserna att få en blygsam ökning under nästa år. Orsaken är att fler lågprisflygbolag har
tagit sig in på marknaden och pressar upp de redan etablerade produkterna.
Aeroflot får fler flyg- och landningstillstånd. Flygningar från Europa till Asien har förr varit
kostsamma, men enligt den senaste överenskommelsen mellan Ryssland och EU behöver
Aeroflot nu enbart betala för de sänkta flyglandningstjänsterna.
Norwegians nätverk är bäst i världen. För andra året i rad får det norska flygbolaget
utmärkelsen Best Inflight Connectivity and Communications. Konkurrenterna är bland annat de
internationella bolagen Emirates, Oman Air, PIA och Virgin America.
Flygens tilläggstjänster blir allt dyrare. Ryanair har länge tagit mest betalt för sina
tilläggstjänster, men enligt en färsk rapport sammanställd av IdeaWorks Company är Ryanairs
konkurrent Jet2.com värst av alla lågprisflygbolag.
Ethiad Airways erbjuder barnvakt ombord. Tjänsten The Flying Nanny innebär att 300 av
flygbolagets anställda ska kunna hjälpa föräldrar med att underhålla barnen ombord med
bland annat ansiktsmålning, trolleritrick och origamivikning.
Aeroflot presenterar rekord passagerartillväxt. Det ryska flygbolagets passagerartrafik
växte i juni med hela 19,8 procent i jämförelse med samma period året innan. Totalt sett reste
1 922 900 passagerare med Aeroflot.
Norwegian registrerar fler flyg på Irland. Norwegian hade gärna registrerat alla nya
lågprisflygplan i Sverige men EU-reglerna satte stopp för det. Förbudet gäller även de nya
Boeing 737 plan som är på väg in i bolagets flotta.
Emirates är världens bästa flygbolag. Det Dubaibaserade flygbolaget har fått förstaplatsen
för bästa underhållningsprogram ombord. Underhållningen består dels av ett brett urval filmer,
telefon- och internetuppkoppling, dels skärmar för varje passagerare.
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Garuda Indonesia har världens bästa ekonomiklass. Att flyga ekonomiklass gör man
sällan för reseupplevelsens skull, men enligt brittiska Skytrax har budgetkunderna gett
toppbetyg till det indonesiska flygbolaget Garuda.
Ryanair tvingas sälja till konkurrent. Efter att brittiska konkurrensmyndigheten har
beordrat flygbolaget att sälja merparten av sitt innehav i irländska Aer Lingus, kan bolaget
komma att minska ägandet från 30 procent till 5 procent.
Saab startar flygbolag. Transportstyrelsen har beviljat tillstånd för flygning av kommersiell
passagerartrafik. Tillståndet ska i första hand användas till att transportera egen personal,
samarbetspartners, kunder samt leverantörer med två egna flygplan.
Scoot har barnfria zoner på flyget. Singaporebolaget
Scoot erbjuder sina passagerare lugna resor för strax under
hundralappen. Den barnfria avdelningen har 41 sittplatser
och är förbjuden för barn under tolv år. Större benutrymme
erbjuds likaså.

”Gallerian i Stockholm
city är en av Sveriges mest
besökta platser”
Res och Trafikforum
om Stockholm Travel Show

Norwegian fortsätter att växa. Kampen mellan de nordiska flygbolagen hettar till trots
fortsatt ledning av SAS. Under juli flög Norwegian 2,1 miljoner passagerare med en uppgång
på 17 procent från året innan. Motsvarande ökning för SAS var 5 procent.
Stockholm kan bli Skandinaviens nya flygnav. Städernas tillgänglighet mäts i antalet
destinationer man kan komma till direkt eller via ett flygplansbyte. Idag leder Köpenhamn med
24 interkontinentala linjer medan Stockholm snart har 22.
Finavia satsar på komfort vid sina gater. Gungstolar och nya viloplatser på flygplatserna i
Finland ska öka bekvämligheten för de väntande resenärerna. De traditionella gungstolarna
finns placerade på flygplatserna i bland annat Vasa och Åbo.
Uppåtgående trend väntar gamla bolag. För bland annat SAS vars aktie har rusat uppåt
med 60 procent, väntar nu en period av ökad lönsamhet. Analytiker tror på välfyllda plan,
kraftiga lönesänkningar och lägre bränslepriser för de traditionella flygbolagen.

RESETIPSET
Solenergi | Fjärrskådning | SPA-spaning | Krysspejling | Bollsinne | Pistvisning | Stadsvandring
Välkommen till Stockholm och Stockholm Travel Show den 24 – 26 oktober 2013 i Gallerian!
Tänk solenergi, fjärrskådning, spa-spaning, shopping, krysspejling, segling, bollsinne, charter,
bad, vandring, pistvisning, äventyr, kultur och camping. På plats finns ett trettiotal utställare
som vill inspirera och erbjuda dig spännande upplevelser inför kommande säsonger. Besök
Gallerian torsdag – fredag den 24 – 25 oktober kl. 10:00 – 20:00 samt lördag 26 oktober
kl. 10:00 – 18:00 för att ta del av allt detta och träffa oss!
Bor du inte i Stockholm?
Bo bekvämt och lyxigt på Scandic Sergel Plaza bara ett stenkast från mässan. För att boka ditt
enkelrum för 1 160 kronor per natt eller dubbelrum för 1 260 kronor per natt, maila till
sergel.plaza@scandichotels.com med bokningskod Sthlm Travel Show 2013.
Obs! Erbjudandet gäller i mån av plats på hotellet för nätter mellan den 23 – 27 oktober 2013.
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Oktober



























1-3,8,15/10
1-3/10
3/10
4/10
4-5/10
5-8/10
7/10
7/10
7-11/10
9/10
10/10
11/10
15-16/10
17/10
18/10
18/10
21/10
23/10
23-25/10
24-26/10
24/10
25/10
25/10
26/10
30-31/10
31/10

TUR Road Show, Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Göteborg, Oslo
IT&CMA and CTW Asia-Pacific, Bangkok, Thailand
Matkailu Goes Games, Åbo, Finland
SBTA Öst frukostmöte, Stockholm
Invest & Manage Airports conference, Las Vegas, USA
World Routes 2013, Las Vegas, USA
Öppen Skärgårds Marknadsdag, M7S Teaterskeppet, Stockholm
Dubai Road Show, Dubai, United Arab Emirates
Smart Airports conference, Munich, Germany
Travel World Öst, Waterfront, Stockholm
Tendensdagen – Avtryck och intryck, Stockholm
Vinter-OS i Sochi ombord på St. Peter Line, Stockholm
Mixed Reality Scandinavia, Ystad
Discover America Trade Event, Jönköping
Skål International Stockholm lunch, Stockholm
SBTA Syd seminarium, Malmö
World Tourism Conference 2013, Malaysia
Upptäck Finland, MS Silja Serenade, Stockholm
Airport Leadership and Change Management Forum, Italy
Stockholm Travel Show 2013, Gallerian, Stockholm
Pressfrukost Stockholm Travel Show 2013, Gallerian, Stockholm
VIP frukost Stockholm Travel Show 2013, Gallerian, Stockholm
Turun Matkailuakatemian10-vuotisseminaari, Åbo, Finland
SKÅL International Turku 40th Anniversary, Åbo, Finland
PATA Long-Haul Workshop, Billund, Copenhagen
Discover America Sweden Halloween, Stockholm

November















1-2/11
2-6/11
4-7/11
10-15/11
12/11
12-13/11
13/11
14/11
14-17/11
19-21/11
20/11
20-24/11
26/11
27/11

4th Annual Forum for Baltic Sea Region 2013, Vilnius, Litauen
ICCA World Congress 2013, Shanghai
World Travel Market, London, Great Britain
The 2013 EUHOFA Congress, Sydney, Australia
Mötestorget, Linköping, Sweden
Kompetensmässan, Stockholm, Sweden
Marriott MarketPlace, Amsterdam, the Netherlands
Skål Interantional Stockholm lunch, Stockholm
India International Trade Fair, New Delhi
EIBTM 2013 Expo, Barcelona, Spain
Discover America Workshop, Gothenburg, Sweden
Touristik & Caravaning International, Leipzig, Germany
Tyska Turistbyråns jullunch (Hamburg Tourismus), Stockholm
Discover America Thanksgiving, Stockholm Sweden

December




2-5/12
6/12

INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET, Cannes, France
Skål International Stockholm jullunch, Stockholm

4/12

Svenska Turistgalan, Stockholm

Tips! Se nästa års evenemang i Sverige och internationellt på Travel Trends.
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