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Här kan du läsa om de senaste trenderna inom resor och turism ,
samt hålla dig uppdaterad med branschens
mest aktuella evenemangskalender!
www.traveltrends.se

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 – Internationellt
67 000 besökare på Matka 2014. Resemässan Matka och husvagnsmässan Caravan drog
tillsammans hela 67 000 besökare. Med närmare 1 000 utställare från 81 länder bär mässan
en internationell prägel. Årets partnerland var Lettland och inför nästa år är det Egyptens tur
att ta över stafettpinnen. Matka 2015 äger rum den 15-18 januari.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
28 miljoner turister vill resa till Sverige. Sverige har stor potential att bli en ännu större
turistdestination. Enligt Visit Swedens målgruppsanalyser planerar 28 miljoner européer och
amerikaner att resa till Sverige under de närmaste tre åren.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Rekordmånga ville åka till Spanien. Antalet turistbesök i Spanien ökade i fjol till 60,4
miljoner, ett rekordtal enligt branschorganisationen Exceltur. Ökningen med tre miljoner besök
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beror på den större utländska efterfrågan, särskilt från länder som Storbritannien, Tyskland
och Frankrike.
Appen hittar norrskenet. Visit Norways nya gratis-app Norway lights kan vara till hjälp för
den som är på jakt efter norrsken. Appen visar en översikt över områden där möjligheten att
se ett norrsken är stort. Den kan också ge norrskensprognoser upp till tre dagar i förväg.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
De svenska resebyråernas försäljning ökade i december. Under fjolårets sista månad
ökade resebyråförsäljningen med 6 procent, men på helåret redovisades en liten tillbakagång
på 1 procent, något som kan tillskrivas försäljningen genom affärsresebyråerna.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Internationellt
Ving börjar med kryssningar. Kryssningar är den reseform som ökar snabbast och för att
möta efterfrågan lanserar Ving kryssningar i samarbete med Royal Carribean Cruise Lines och
dess systerrederier Azamara Club Cruises Lines samt Celebrity Cruises. Inför sommaren 2014
kan Ving erbjuda ett stort utbud av kryssningar både i Karibien och i Medelhavet.
Fritidsresor gör Stockholm Skavsta
Airport till en ny charterbas. Sveriges
största researrangör breddar charterprogrammet i Mälardalen och etablerar en
charterbas på Stockholm Skavsta Flygplats.
Till sommaren lanseras bland annat direktcharter till Antalya och Mallorca.

”Kampanjer som på ett smart sätt
involverar de sociala medierna. Folk gillar
att dela med sig av bra uppleveser”
Annonsören om Centralstationen

Etraveli köper Flygresor.se. Webbresebyrågruppen Etraveli köper Svenska Resenätverket,
som inkluderar prisjämförelsesajten Flygresor.se. I och med köpet tar sig Etraveli in på en helt
ny marknad.

HOTELL – Sverige
Grand Hôtel introducerar smart träning. Den senaste tekniken inom träning ger dig
möjligheten att koppla upp din telefon mot träningsmaskinen, för att få en översikt över dina
egna resultat, samt se råd och tips om övningar som är anpassade enligt din egen profil.
Grand Hôtel har investerat i ett tiotal nya maskiner i hopp om att år 2015 kunna vara ett av
Europas främsta hotell.
Minsta vandrarhemmet öppnas till sommaren. Kommunalägda vandrarhemmet Lotsen på
Dalarö är landets minsta vandrarhem. Sedan ett år tillbaka har kommunen letat efter någon
som är intresserad av att ta över driften av vandrarhemmet och den intilliggande våffelstugan.
Nytt Urban Deli vill öppna kabinhotell. Under år 2014 öppnar Urban Deli i Skandiahuset på
Sveavägen i Stockholm. De kommer där i ett första steg att driva receptionen med café och
enklare maträtter. Målet är att de senare ska kunna ha en stor takterass samt ett kabinhotell i
källaren, där högre standardrum erbjuds till lägre pris än hos övriga standardhotell.
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Hotel Oden stängs. Hotel Oden i Stockholm sjunger på sista versen. Fastigheten har sålts
och hotellet ska stängas. HSB har köpt hotellet som nu ska byggas om till lägenheter. HBS tar
över fastigheten den 15 april.

HOTELL – Internationellt
Lågprishotell för urbana resenärer. Kombinationen av små rum, lågpris och cityläge ska
förändra hotellmarknaden. HTL Hotels ska under våren öppna ett hotell i Stockholm. Därefter
planerar företaget att bygga 20 nya hotell i storstäder runt om i Norden under den kommande
femårsperioden.

TURISM – Sverige
Liseberg ska bli roligare. Nöjesparken Liseberg rekordinvesterar för att hålla jämna steg
med konkurrenterna, bolaget struktureras om och verksamheten ska bli allt mer lönsam. En
trend som syns internationellt är att boendeverksamheten i större grad integreras i
nöjesproduktionen. Att bedriva en boendeverksamhet om 10, 15 eller 20 år är lika viktigt som
att ha karuseller.
Rezidor står rustat inför OS. Under år
2013 tecknade Rezidor Hotel Group avtal
med 32 nya hotell samtidigt som de
öppnade 14. Idag har de bland annat
fem hotell i OS-staden Sotji, Ryssland.

”Människoströmmarna gör stationen till en
av Sveriges kommersiellt sett mest
attraktiva reklam- och handelsplatser”
Annonsören om Centralstationen

Åre sätter nytt prisrekord. Priskartan har ritats om inför årets skidsäsong enligt tyska
Trivagos undersökning. Åre sätter nytt prisrekord med 1 592 kronor per natt för ett
standarddubbelrum i januari, med en prisstegring på 12 procent i jämförelse med i fjol.
Därmed är Åre en av Europas allra ivrigaste prishöjare.
Ny aktör på Stockholms vatten. Ett nybildat bolag tar upp kampen om turisterna på
Stockholms inre vatten till våren då tre nya sightseeingbåtar sätts i trafik. Bakom satsningen
står Blidösundsbolaget, Utö Rederi och Stockholm Info.

TURISM – Internationellt
Den hetaste trenden är en mixad semester. Kalla och mörka vinterdagar får många att
boka en resa. Asien, Australien och Sydamerika toppar listan på de mest populäraste
destinationerna, men sedan år 2012 råder det en stark trend att resa till Karibien. Ett annat
alltmer populärt sätt att resa mellan olika destinationer under en längre semesterperiod är de
många kryssningsfartygen.
”Rätt” val av resmål gör stor skillnad i plånboken. Svenskarna
inte alla tänker på att pengarna räcker längre om man väljer ”rätt”
ländernas prisnivå är intressantast för de som köper allt på plats
plånbok. Indien, Polen, Thailand, Ungern och Tjeckien toppar listan på

prioriterar att resa men
resmål. Uppgifterna om
och väljer resmål efter
billigaste resmålen.

Fritt fall för resevalutor. Nu blir det billigare att resa till flera länder som svenskar gärna
turistar i. Oron på valutamarknaden fortsätter och just nu är det fritt fall för valutorna i t.ex.
luxuösa Turkiet, Sydafrika och Indien.
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Luxösa skidorter chockhöjer priserna. På mindre kända skidorter sjunker priserna på
hotellrum, medan välkända och exklusiva orter trissar upp sina priser enligt tyska Trivago.
Exklusiva Val Thorens i Frankrike står för de mest aggressiva prishöjningarna med en närmare
50 procents ökning på ett enda år. Snittpriset på en hotellnatt ligger på 3 872 kronor och
räcker till en hel veckas hotellvistelse på många mindre skidorter.

TRANSPORTER – Sverige
Cinderella gör premiär efter 90-miljonersrenoveringen. Det har utförts en omfattande
ombyggnation av fartygets nöjesavdelning samtidigt som antalet hytter med dubbelsäng har
fördubblats. I slutet på januari genomförde Viking Lines fartyg en premiärkryssning.
Nya flygförbindelser mellan Karleby-Jakobstad och Stockholm. Nextjet planerar att
sätta in 34 avgångar per vecka och har för avsikt att använda ett mindre plan av typen Saab
340 för linjen.
Sverigeflyg rapporterar rekordår. 2013 blev ett rekordår för Sverigeflyg, nästan 10 procent
fler reste med flygbolagsgruppen. Inför 2014 planerar Sverigeflyg för en fortsatt ökning, och
tillsammans med systerföretaget Malmö Aviation arbetas det för att underlätta för
transferresenärer i det gemensamma linjenätet.
Många tog båten år 2013. Under det gångna året ökade Waxholmsbolagets resenärer med
drygt sju procent i jämförelse med år 2012. Totalt uppskattar bolaget att mer än fyra miljoner
människor reste med skärgårdsbåtarna och Djurgårdsfärjorna under år 2013.
ABB renoverar X2000-tågen. ABB och SJ har avtalat om upprustning av SJ:s X2000-tåg för
en kostnad på 3,5 miljarder kronor. Upprustningen ska förebygga tekniska problem och
möjliggöra högre hastighet.

TRANSPORTER – Internationellt
Aeroflot öppnar direktlinje från Arlanda. Den första april startar Aeroflot sin nya direktlinje
från Arlanda till St. Petersburg. Tanken är att bygga en luftbro mellan Europa och Asien.
Nytt flygbolag vill etablera sig i Sverige. Spanska Evelop Airlines har bedrivit flygtrafik i
bara någon månad men vill nu öka fokus på den nordiska marknaden. Flygbolaget är baserat
på Mallorca och vill öppna linjer till Jönköping och Borlänge.
Wizz Air utökar trafik på Skavsta. Det
ungerska flygbolaget Wizz Air kommer att
utöka trafiken på Skavsta. Från och med den
12 mars flyger man fem gånger per vecka till
Budapest.

”Stockholms Centralstation är en
logistisk tummelplats för hela Sverige”
Annonsören om Centralstationen

Rymden på väg att bli nästa heta resmål. Dagen när turismen till rymden blir verklighet
kommer allt närmare. Miljardären Richard Bransons bolag Virgin Galactic genomförde i förra
veckan den tredje provflygningen med rymdflygplanet ”Space Ship Two” och nådde upp till
hela 21 kilometers höjd.
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Norwegian får problem i USA. Flera amerikanska flygbolag försöker hindra det norska
lågprisflygbolaget Norwegian från att komma in på den amerikanska marknaden. Amerikanska
myndigheter uppmanas att avslå Norwegians ansökan, anledningen är att flera amerikanska
flybolag anser att Norwegian försöker kringgå arbetsmarknadsavtal, bland annat genom att
använda sig av asiatisk personal på långdistansflygningar.
Utrikestrafiken räddar de regionala flygplatserna. Aldrig tidigare har så många
passagerare passerat de svenska flygplatserna. Mer charter och fler utrikeslinjer har nu visat
sig vara de mindre flygplatsernas räddning.
Upplevelsen i fokus för ny sajt om kryssning. Kryssning är den reseform som ökar mest
av alla i Sverige. Nu har den nya webbplatsen SeaFun.se lanserats, där själva upplevelsen
under kryssningen är det centrala nöjet.

RESETIPSET
|| hotell | researrangörer | destinationer | gastronomi | sol | smakprover | kultur | gratis inträde ||
För första gången kommer Grekland till Globen. Den 15-16 februari 2014 kommer
mässan GREKLAND PANORAMA till Globen. Låt dig lockas av grekiska resmål, gastronomi,
kultur samt mycket mer på den första mässan som dedikerats helt och hållet för Grekland.

Tips! Läs mer på www.panoramagreece.com.
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TURISMKALENDERN
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Business Travel Show, London, UK
Besöksnäringens Ledarforum, Halland, Sweden
Sverige inom räckhåll 2013, Berns, Stockholm
Konfex & Events 2014, Göteborg, Sweden
Reisen Hamburg, Hamburg, Germany
Resemässan, Linköping, Sweden
Brussels Holiday Fair, Brussels Expo, Belgium
SBTA Offentlig Sektor, Clarion Hotel, Stockholm
CONVENE 2014, Vilnius, Litauen
CROTOUR – International Tourism Fair, Zagreb, Croatia
Grand Travel Award 2014, Grand Hôtel, Stockholm
Travel&Taste, Örebro, Stockholm
TOUREST 2014, Tallinn, Estonia
Panorama Greece, Globen, Stockholm
BIT 2014 – International Tourism Fair, Milano Italy
Nacka FöretagarTräff 20 år, Nacka, Sweden
SBTAs seminarium, Kistamässan, Stockholm
Die Reise- und Freizeitmesse, Munich, Germany
Holiday World – Central European Trade Fair, Prague, Czech Republic
Ferie For Alle, Herning, Denmark
Örebrogalan, Örebro, Sweden

Mars
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1/3
4/3
5-9/3
6/3
7-9/3
10/3
19-22/3
20-23/3
21-22/3
21/3
26-28/3

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

April
·
·
·

5/4
10/4
15-17/4

International Pow Wow, Chicago, America
Mötestorget inspirationsdag, Kulturhuset, Stockholm
IT&CM China, Shanghai, China

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