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FINESSER & NYHETER – med FINesS

För mer information och bokning av plats www.stockholmtravelshow.se
Följ oss och få de senaste nyheterna www.facebook.com/stockholmtravelshow
För frågor och mer information info@fin-s.a.se

MÖTEN & EVENEMANG – Sverige
Regeringen nobbar de Olympiska spelen. Den svenska regeringen är svalt inställd till ett
Vinter-OS i Stockholm år 2022, men flera näringslivsprofiler uttalar sitt stöd för en ansökan.
Sverige som har anmält sitt intresse till att få arrangera vinterspelen år 2022 bedöms dock ha
goda chanser.
TUR Event ny avdelning på TUR. TUR Event är en ny avdelning där fokus ligger på
konferenser, upplevelser, möten och evenemang. Mässgolvet har delats in i tre sektioner; en
hands on-kunskap om eventteknik, en ledd vandring enligt IKEA-modellen samt en
seminariesatsning med case presentationer.
Kamp om utställarna. De nya multiarenorna som byggts runt om i Sverige kan bli en tuff
utmaning för ägarna av mäss- och kongressanläggningarna. Även om anläggningarna i första
hand är byggda för musik och sport så är allt som kan fylla de stora ytorna välkommet.
Företagsresor och Umeå Congress delar på Nordic Incoming. Nordic Incoming är ett
bolag som sedan tidigt 90-tal arrangerar studie- och specialresor till städer i Europa liksom
konferenser, kickoffer och andra möten på olika orter i Norrland. Företagsresor köper
affärsområdet studie och specialresor, affärsområdet för incoming övertas av Umeå Congress.
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MÖTEN & EVENEMANG – Internationellt
Världsutställningen till Dubai år 2020. Dubai blir den första staden i Mellanöstern som får
evenemanget i Världsutställningens mer än 150-åriga historia. Temat för utställningen är
”Connecting Minds, Creating the Future”.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Stockholms hamnar en av de främsta i världen. Stockholms hamnar är en världsklassig
fullservicehamn som återvinner det avfall som produceras ombord på passagerarfärjorna. Med
elanslutningar i hamnen behöver inte dieselmotorerna vara igång medan de är i hamn.
Stockholm populärast bland kryssningspassagerarna. Stockholm har tilldelats Cruise
International Award 2013 som ”Bästa destination i Europa”. En utmärkelse där
kryssningspassagerarna själva fått rösta fram Stockholm framför de norska fjordarna, Sankt
Petersburg och Barcelona.
Mycket nöje – mycket nöjda. Varje dag kliver 10 000tals passagerare av färjetrafiken i Stockholm. På ett år
spenderar 11 miljoner människor sammanlagt 5 miljarder
kronor under sina besök i Stockholm och planerar att
återvända igen. Antalet besökare har ökat från Baltikum,
Ryssland och Asien.

”Stockholms nya resemässa
har blivit en succé”
Finsksvenska handelskammaren om
Stockholm Travel Show

Turismen får 4,2 miljoner kronor för forskning. Besöksnäringens forsknings- och
utvecklingsfond (BFUF) delar ut 4,2 miljoner kronor till besöksnäringens utveckling. Pengarna
går till projekt som ”Hotels as innovative workplaces: determinants and outcomes”, ”Rörlighet
och karriärvägar i den svenska besöksnäringen” samt ”Morgondagens turist – hur ska
besöksnäringen bemöta e-generationen”.
Sverige storsatsar på marknadsföring av svenska destinationer. Nu samlar Visit
Sweden svensk besöksnäring till den största utlandsmarknadsföringen någonsin. Marknadsföringen riktar sig till potentiella resenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Detaljhandeln vänder uppåt år 2014. HUI Research prognos för svensk ekonomi och
detaljhandel visar en uppåtgående trend år 2014. Fortsatt låg inflation, låga räntor och ett
kommande jobbskatteavdrag väntas gynna handeln.
Västervik storsatsar inför år 2014. Lysningsbadet i Västervik satsar i år med målet att bli
”Sveriges första riktiga resort”. Badet ska bland annat utvecklas med nya bassänger och en
stor spaavdelning.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Finland har världens mest värdefulla pass. Det finska visumfria passet innebär fritt
resande till 173 länder, inkluderat bland annat Vietnam där det traditionellt sett har varit svårt.
Övriga värdefulla pass är det svenska och brittiska passet.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Vings lokala flygtrafik ökar år 2014. Efterfrågan att kunna flyga från sin lokala flygplats är
fortsatt hög och därför satsar Ving på nya resmål från 30 lokala destinationer. Från och med
nästa sommar blir det möjligt att flyga direkt till Grekland och Kroatien, samtidigt som det blir
volymökningar till redan befintliga resmål.
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Svenskarna väljer bort chartern. Reguljärflyget håller på att konkurrera ut chartern på
klassiska sol- och baddestinationer. Mer än hälften av svenskarna väljer idag bort
charterresorna och fixar resan på egen hand.
De viktigaste affärsresetrenderna 2014. HRG Nordic förutspår de tre viktigaste trenderna
och datasäkerheten, riskhanteringen samt mobilteknologin blir de viktigaste under det
kommande året.
Amadeus blir investerare i nya resebolag. Amadeus öppnar en investeringsfond Amadeus
Ventures för nystartade reseföretag. Syftet är att identifiera och investera i startup-företag
med utvecklad teknikprototyp och fokus på trendiga resenischer.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Internationellt
Ving Norden gör sitt bästa resultat någonsin. Förklaringen till det förbättrade rörelseresultatet ligger i Vings starka koncepthotell, trots Vinggruppens svårigheter i att möta
konkurrensen från det att fler och fler resenärer paketerar sina egna resor idag.

RESTAURANG & MAT – Sverige
Stockholm öppnar ny fiskmarknad. Stureplans besökare kommer i vinter att kunna
införskaffa färsk fisk från den lokala regionen direkt över disk. Blir det en succé är chanserna
goda att ett permanent fiskförsäljningstillstånd ges på Stureplan.
Oaxen Krog & Slip ny vinnare. Oaxen Krog & Slip belönas med utmärkelsen ”Årets affärskrog 2013”. I maj 2013 återuppstod skärgårdskrogen med bättre tillgänglighet och en mer
folklig ”framficka” som gav omedelbar succé för krogen.

RESTAURANG & MAT – Internationellt
Berlin är hetaste matstaden. Efter Michelinguidens stjärnregn har Berlins toppkrogar blivit
fler än den tyska rivalen Hamburgs. Samtidigt fortsätter trenden att lyxhotell använder
lyxkrogar som skyltfönster.

HOTELL – Sverige
Nytt hotell i Nacka. Norges hus är arbetsnamnet för hotellet där arkitektur, byggnation och
inredning ska vara av norsk karaktär. Planprocessen prövas just nu av Nackas miljö- och
byggnadsnämnd och beräknas vara klar 2015.
Ishotellet måste ha brandlarm. Trots att byggnaden helt och hållet byggs av iskallt vatten
och knappast har någon brandrisk måste ett obligatoriskt brandlarm installeras. Enligt
Boverkets byggregler är inte hotellet färdigbyggt förrän brandlarmet är installerat.
Hotellen får ett svagt år 2014. I år kommer revpar att öka två procent i Stockholm, men
minska fem procent i Göteborg. På lång sikt kommer rese- och turismsektorn att gå mot en
ljus framtid medan tillväxten spås vara långsam i övriga Europa.
Ishotell ny svensk turistfavorit. Sveriges bästa turistmål är ishotellet i Jukkasjärvi enligt de
utländska researrangörer som röstade fram hotellet som ”den bästa upplevelsen i Sverige” på
den Svenska Turistgalan 2013. Rösterna kom från Norge, Finland, Kina, Danmark, Tyskland,
Holland, Ryssland och USA.
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Bert Karlsson vill starta ett dejtinghotell. Bert Karlsson är i diskussion med tidningen
Se&Hör om en dejtingsajt, för att eventuellt göra om Hotell- och konferensanläggningen
Hanöhus i Hällevik till ett dejtinghotell.
Elite Hotels tar över hotell på Vasagatan. Adlon Hotell på Vasagatan i Stockholm byter
ägare och blir Elite Hotel Adlon. Vasagatan är den hetaste hotellgatan i stan och konkurrensen
mellan de stora hotellkedjorna har hårdnat under de senaste åren. Bland annat Choice, Clarion
Sign och Nordic Light ligger i området.
Cinderella blir hotell under Almedalsveckan.
Under politikerveckan i Almedalen har PR- och
evenemangsföretaget Think Image chartrat Viking
Lines färja m/s Cinderella att lägga till i Visby hamn
den 28 juni under hela Almedalsveckan.

”Hela 52 % av besökarna stannar
minst 30 minuter i miljön”
Finskvenska handelskammaren om
Stockholm Travel Show

Luleå får större hotellkostym. Nyöppnade Clarion Hotel Sense i Luleå har 154 rum, vilket
innebär en ökning av hotellrumsutbudet i stan med 16 procent. Staden kan även få betydligt
fler rum då Best Western Premier Hotell Savoy öppnar i juli efter en ombyggnad.
Tree Hotel siktar på etablering utomlands. Ägarna vill behålla den familjära känslan och
satsar därför på en etablering utomlands istället för att bygga ut det befintliga. Hotellen ska
behålla sitt miljövänliga varumärke med nya planer på att bygga i Skottland, i Afrika och i
USA.

HOTELL – Internationellt
Konsthotell på Busholmen. Glöm designhotellen för nu kommer konsthotellen där varje rum
är ett konstverk i sig, ritat av en arkitekt och inrett av en konstnär. Projektet drivs av Art Hotel
Helsinki och målet är att skapa en ny spännande plattform för nutida inhemsk konst.
Scandic lanserar ny hotellkedja. ”Bästa citylägen, bästa pris, smarta digitala lösningar och
hög designfaktor” är konceptet för Scandics nya hotellkedja HTL. Tanken är att allt onödigt är
avskalat och fokus ligger på effektivitet och kvalitet.
Lyxresa för hundar. I Bristol erbjuder upplevelsesajten Very First To en lyxsemester för alla
fyrbenta vänner. Med personlig kock och tillgänglig Louis Vuitton garderob är djurens
bekvämlighet säkrad under din resa.
Rumservice är överskattat. Det blir allt vanligare att hotell i världen lägger ner sin
rumservice, vilket skapat en del ilskna kommentarer. Detta är förvånande då en undersökning
från The Go Group visar att bara fem procent beställer rumservice ofta eller alltid.
Dyrare hotell i USA. Hotellpriserna på populära resmål i USA; San Fransisco, Los Angeles och
Miami har under det senaste året stigit med ungefär 10 procent enligt Hotels.com. Anledningen
till ökningen är helt enkelt en ökad internationell efterfrågan bland resenärerna.
Byggstart för nya Hotell Pommern i Mariehamn. Ålandhotels har köpt fastigheten
Norragatan 8-10 i Mariehamn och har vid årsskiftet inlett om- och tilläggsbyggnationerna. Det
nya hotellet kommer att omfatta 95 rum av hög standard och beräknas vara klart i februari
2015.
Megahotell i storlek som 89 fotbollsplaner. Gigantiska lyxhotell poppar upp över Kina just
nu. Femstjärniga Kerzner Groups Atlantis Resort Sanya Hainan är det senaste som år 2016
kommer att erbjuda bland annat vattenpark, spa och ett delfincenter.

TURISM – Sverige
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The Telegraph hittade drömresan i Sverige. Brittiska tidningen The Telegraph applåderar i
ett långt resereportage den svenska skidorten Åre. De skriver om att Sverige visserligen är ett
dyrt resmål men att det är ett fantastiskt alternativ för brittiska skidåkare.
Naturturism skapar jobb i glesbygden. Minst 3 500 jobb har skapats i glesbygden i Sverige
sedan 1990 på grund av den ökande naturturismen. Intäkterna för bland annat jakt, stugor,
sportfiske, ridning och matupplevelser blir per år drygt 850 miljoner kronor.
Sverige utnämnt till ”Årets oupptäckta golfdestination” år 2013. Juryns uppdrag i
föreningen The International Association of Golf Tour Operators är att hitta ett guldkorn bland
världens golfdestinationer. Till kriterierna hör bland annat banornas kvalitet och tillgänglighet,
attraktivitet och aktiviteter i regionen.
Karesuando ska sno tomten från Rovaniemi.
Företaget Santa Safari flyger in brittiska turister till
Pajala Airport för en mer jordnära upplevelse. Med
tomtar som har riktiga skägg i en tyst och autentisk
miljö hoppas de på att kunna bli nästa tomteland.

”Platsen är en knutpunkt, som
omges av flera stora hotell”
Tågoperatörerna om Stockholm Travel Show

Dockspot tar över Smögen. Företaget Dockspot tog över Smögens gästhamn med
inställningen att en gästhamn är en mycket viktig del av en destination och bör behandlas som
vilken boendeanläggning som helst. Tjänsten ger besökare möjligheten att boka i förväg eller
droppa in oplanerat.
Lisebergs nya berg-och-dalbana fördyras. Berg-och-dalbanan Helix som håller på att
byggas i nöjesparken Liseberg blir dyrare än väntat. Bygget är bara halvvägs och kostnaden
har stigit med cirka 50 miljarder kronor. Slutsumman förväntas bli närmare en kvarts miljard
kronor.
Fler väljer att resa istället för att gå på krogen. Två av tre hushåll prioriterar att lägga
pengar på utlandsresor då de fasta avgifterna är betalda. Man avstår hellre från kläder,
krogbesök och möbler enligt en trendrapport från Resia om resandet år 2014.
Arbetstagarjul, då drar vi till solen. Många lediga dagar över julhelgen innebar strålande
tider för resebranschen. Resebyrån Tickets statistik visar på en ökad försäljning med 15
procent jämfört med förra året.
Kostsamt i Stockholm. Det är dyrt att shoppa i Sverige. Stockholm är den tredje dyraste
staden enligt en internationell studie gjord av Pricerunner. Bara Oslo och Köpenhamn är dyrare
än vårt Stockholm.
Östfärjor ger mer än lyxkryssare. De vanliga färjeresenärerna från länder i öst spenderar
tio gånger så mycket jämfört med lyxkryssningsresenärerna. Förklaringen ligger bland annat i
att de som kommer från Polen stannar längst och därmed gör av med mest pengar.
RTS startar nytt bolag för innovation. Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) startar ett
nytt bolag Swedish Tourism Innovation Center för att driva samtliga innovationsprojekt under
samma tak. Bolaget är föreningens servicebolag som har omvandlats till ett icke vinstdrivande
bolag med särskild vinstbegränsning.
Vintercamping lockar svensken på skidsemester. 74 procent av alla svenskar vill åka på
vintersemester och hela 7 av 10 ser boende på camping som ett alternativ.
Färden till toppen allt dyrare. Samtidigt som inflationen har varit rekordlåg har liftkorten i
de svenska fjällen blivit 15 - 20 procent dyrare på fem år. Prisökningen förklaras med tunga
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investeringar och löneökningar. Under den senaste säsongen sålde 225 skidanläggningar
liftkort för 1,3 miljarder kronor.

TURISM – Internationellt
Turistskatt i Thailand. Thailändska regeringen vill i år införa en entréavgift för landets
turister, om de stannar mer än tre dagar i landet ska det kosta drygt 100 kronor. Tanken är
att pengarna ska gå till bland annat sjukvård och turismsatsningar – om förslaget går igenom.
Sol, bad och u-båt. Det är taktiken som Iran ska använda sig av för att locka turister till
Persiska viken. Med möjligheten att ta ombord fyra passagerare åt gången ska turen gå i
vattnen krig semesterön Kish.
Kändisar bokar rymdresa. Nästa år beräknas startskottet komma för de första kommersiella
rymdresorna. Den första rymdturisten var Dennis Tito som betalade cirka 140 miljoner kronor
för en tur och retur till den internationella rymdstationen ISS. Nu står Robert Bigalow, Elon
Musk och Richard Branson på tur.
Seadream lanserar lyxkryssningar till Stockholm. I sommar kommer en av världens
exklusivaste lyxyachter till Stockholm. Fem av deras tio kryssningar i Norden kommer att
inkludera Stockholm under kommande sommar.
Rekordmånga kryssade till Stockholm. Kryssningssäsongen 2013 via Stockholms hamnar
blev en stor framgång med ett nytt rekord på 485 000 kryssningspassagerare, en ökning med
18 000 passagerare jämfört med 2012. 278 internationella kryssningsfartyg besökte
Stockholms hamnar mellan 26 april och 29 oktober.

TRANSPORTER – Sverige
MTR Express satsar 700 miljoner på nya klimatsmarta tåg. Svenska resenärer får snart
ett nytt attraktivt alternativ när MTR Express, erbjuder totalt 110 nya avgångar i veckan på
sträckan Göteborg-Stockholm. MTR investerar i klimatsmarta tåg som testats för nordiska
klimatförhållanden med ambitionen att erbjuda bästa möjliga service och komfort.
Ryanair bantar avgångar i Sverige. 23 avgångar försvinner från Skavsta flygplats vilket
innebär att resmål som Berlin, Hamburg och Düsseldorf försvinner helt. Flygbolaget lämnar
helt Karlstad då flyglinjen mellan Karlstad och Barcelona läggs ned.
Birka öppnar ny destination. Under 2014 kommer m/s Birka som enda kryssningsfartyg
från Sverige, att börja trafikera den outforskade ön Ösel. En naturvacker ö med mycket
personlighet och en spännande historia.
SJ gör comeback på Västkustbanan. Sträckan Göteborg-Halmstad-Helsingborg-LundMalmö kommer SJ trafikera med sju tåg dagligen i varje riktning. Resenärerna kommer att
resa med snabbtågen SJ 3000 och SJ 2000 med en restid på ca på 2 timmar och 30 minuter.
SAS utökar i Skellefteå. Från och med mars utökar SAS sina turer från fyra till fem på
söndagar. Den nya turen kommer att lämna Arlanda kl. 18:40, och landa kl. 19:50 på
Skellefteå Airport och avgå mot Arlanda igen kl. 20:15.
Fler flyger i Sverige. Över hela år 2013 har antalet flygresenärer ökat med en miljon. I
november reste 2,8 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Utrikesresandet
ökade mest med fyra procent, men även inrikes ökade med två procent.
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Liljeholmen får ny flygbusslinje. Den största satsningen på kommersiell busstrafik sedan
avregleringen 2012 har premiär den första mars i år. Då startar Flygbussarna en ny linje från
Liljeholmen till Arlanda med avgång var 20:e minut.

TRANSPORTER – Internationellt
Fritt fram för mobiltelefon på USA-flyg. Passageraren kan läsa e-böcker, spela spel och se
på film under hela flygresan. Det som dock kvarstår är att mobilen måste vara i flygplansläge
och att passageraren inte får ringa något samtal.
Köpenhamn lyfter Norden. Lågprisflygen ökar i
norra Europa, men i Norden är det Köpenhamn som
är den dragande kraften för tillväxten. Enligt
Amadeus ligger Köpenhamn i toppen med en tillväxt
på 28 procent.

”En riksmässa med fokus på alla
trafikslag, säsonger och segment”
Finsksvenska handelskammaren om
Stockholm Travel Show

Madrid blir ny bas för Norwegian. Flygbolaget Norwegian fortsätter att expandera med sin
femte spanska bas i Madrid. Anledningen är att möta den stora efterfrågan på direktflyg
mellan den spanska huvudstaden och andra europeiska storstäder.
Nytt resmål direkt till Kroatien från Dala Airport Borlänge. I maj 2014 går det första
flyget från Borlänge till Split i Kroatien, ett helt nytt resmål från Dala Airport som har
efterfrågats mycket på senare tid. Avgångarna till Kroatien kommer att vara på lördagar under
perioden 14 maj - 19 juli.
London vill bygga flygplats på vattnet för 500 – 600 miljarder kronor. Världens första
globala flygplats kan komma att byggas på en konstgjord ö vid Themsens mynning. Londons
flygtrafik har nått sin maxkapacitet och en lösning måste hittas, det här alternativet är ett av
flera som just nu utreds.
Tallink Silja tar kryssningsupplevelsen till nya nivåer. Koncernen genomför en
omfattande
uppgradering
av
flottan
med
målet
att
som
marknadsledare
ta
kryssningsupplevelserna på Östersjön till nya nivåer. Tanken är att shoppingupplevelsen och
utbudet ska bli ännu mer attraktivt.
Finnair lanserar nya sommardestinationer. Till sommaren 2014 kommer Finnair att flyga
till bland annat Pisa, Alanya och Biarritz samtidigt som flera avgångar till olika destinationer
kommer att ökas. I mars och juni kommer rutterna till Xi’an och Hanoi även att återupptas.
Miljötillstånd med begränsningar för Arlanda. Domen innebär att stoppet för raka
inflygningar till bana 3 söderifrån ligger kvar, vilket innebär ett fortsatt hot mot Stockholms
och Sveriges internationella tillgänglighet. Swedavia har bestämt sig för att överklaga domen
till Mark- och miljööverdomstolen.
SAS storsatsar på nästa sommar med 34 nya linjer. 34 nya linjer varav 14 från Sverige.
Palma de Mallorca och Aten är två destinationer som kommer att avgå från Göteborg och från
Arlanda startar SAS till bland annat Pisa, Neapel och Chania på Kreta. SAS kommer under
2014 att kunna erbjuda mer än 270 direktlinjer.
Europas punktligaste flygbolag. Den senaste listan från Flight Stats toppas av Malmö
Aviation med en punktlighet på 97,45 procent. Strax därefter kommer NAYSA med en procent
på 95,11.
Ett unikt kryssningsfartyg. m/s Birger Jarl är numera inte bara ett kryssningsfartyg utan
också ett vandrarhem med namnet Ånedin Hostel. Det klassiska fartyget har bytt namn
flertalet gånger under åren. Hon har hetat bland annat Baltic Star, S/S Bore Nord och Minisea.
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Emirates köper plan för en halv biljon kronor. Dubai-baserade flygbolaget Emirates har
beställt 300 nya passagerarplan från Boeing och 50 plan från konkurrenten Airbus. Värdet för
avtalen går upp till cirka 656 miljarder kronor, varav drygt 504 miljarder i affären med Boeing.
Charmoffensiv från Ryanair: Mer gratis handbagage!
Nu tillåts passagerare ha med sig ett extra litet
handbagage ombord på flygplanet hos Ryanair. Tidigare
har Ryanair varit mycket restriktiva då passagerare inte
har fått ta med sig exempelvis en handväska.

”Vi välkomnar en
kvalitetsmässa till Centralen”
Tågoperatörerna om Stockholm Travel Show

Aeroflot presenterar nytt rekordresultat. Nettoinkomsten för de första nio månaderna
under 2013 blev gigantiska 545,2 miljoner USD, en ökning med otroliga 84,1 procent jämfört
med samma period 2012.
Ny flygterminal i St. Petersburg ökar pressen på Finnair. Asientrafiken är Finnairs
ekonomiska ryggrad och de förhandlar två gånger om året med ryska myndigheter om
rättigheten att få flyga över Sibirien. Då St. Petersburgs flygplats utökar kommer pressen att
öka på Finnairs trafik.
Emirates öppnar världens längsta A380-nonstoplinje. Flygbolaget Emirates som oftare
än någon branschkollega har tilldelats flygvärldens motsvarigheter till filmens Oscars, har nu
börjat flyga nonstop med världens största passagerarflygplan, Airbus A380, till Los Angeles
från Dubai. Resan tar drygt 16 timmar från start till landning.
Norwegian har problem med förseningar. Norwegians långdistanstrafik har under senaste
tiden varit drabbad av förseningar, under december var 12 av 16 flyg försenade i genomsnitt
tre timmar.

RESETIPSET
|| ditt resmål | destinationer | kultur | strand & bad | shopping | erbjudanden | nyheter | utland ||
Nytt år fullt med nya möjligheter – hoppas vi ses i Helsingfors på MATKA 2014
(www.matkamessut.fi), i Göteborg på TUR 2014 (www.tur.se) och i Stockholm på nya
Stockholm Travel Show (www.stockholmtravelshow.se) nu på Centralstationen den 8 – 10 maj
2014. Varmt välkommen!
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TURISMKALENDERN
Januari
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15/1
16/1
16-19/1
14/1
14/1
14-19/1
17/1
17-19/1
20-24/1
22-26/1
24-26/1
25/1
29-30/1
29/1
30/1-2/2

MATKA – Meet Finland Workshop and Global Workshop, Finland
VisitBritain workhop, Stockholm
MATKA Nordic Travel Fair, Helsinki, Finland
SKÅL lunch, Stockholm
Hotel Market Seminars, Stockholm
Vakantiebeurs – International Tourism Trade Fair, Netherlands
FERIE 2014, Köpenhamn
Holiday World Show, Belfast, Ireland
Mötesindustriveckan – Stockholmsmässan, Stockholm
FITUR 2014 – International Tourism Trade Fair, Madrid, Spain
Holiday World Show, Dublin, Ireland
Resemässan, Norrköping, Sweden
Nordens Möten & Events 2014, Malmö
SATTE 2014, New Delhi, India
EMITT – International Tourism Trade Fair, Istanbul, Turkey

Februari
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3/2
4-5/2
4-5/2
5/2
5-6/2
5-9/2
8/2
6-10/2
12-13/2
13/2
12-16/2
13-16/2
19-20/2
19-23/2
20-23/2
21-23/2

SATTE 2014, Mumbai, India
Business Travel Show, London, UK
Besöksnäringens Ledarforum, Halland, Sweden
Sverige inom räckhåll 2013, Berns, Stockholm
Möten & Events, Göteborg, Sweden
Reisen Hamburg, Hamburg, Germany
Resemässan, Linköping, Sweden
Brussels Holiday Fair, Brussels Expo, Belgium
CONVENE 2014, Vilnius, Litauen
Grand Travel Award 2014, Grand Hôtel, Stockholm
CROTOUR – International Tourism Fair, Zagreb, Croatia
BIT 2014 – International Tourism Fair , Milano Italy
MÖTEN & EVENTS, Kistamässan, Stockholm
Die Reise- und Freizeitmesse, Munich, Germany
Holiday World – Central European Trade Fair, Prague, Czech Republic
Ferie For Alle, Herning, Denmark

Mars
·
·
·
·
·
·
·
·

1/3
5-9/3
6/3
10/3
19-22/3
20-23/3
21/3
26-28/3

Resemässan, Visby, Sweden
ITB Convention 2014, Berlin, Germany
Nordic Business Meeting, Helsingfors, Finland
Business Travel Awards, Stockholm
MITT 2014, Moscow, Russia
TUR-mässan 2014, Göteborg
Scandinavian Spa Summit 2014, Göteborg
UITT – International Tourism Trade Fair, Ukraine

Tips! Se flera evenemang i Sverige och internationell på Travel Trends.
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