Maj 2017
Finesse Promotions sammanställer varje månad de senaste resetrenderna. Du får även vårt
personliga ”Resetips” samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Astrid Lindgrens Värld utökar. Bokning för övernattningar på Astrid Lindgrens Värld har ökat med 20
procent i år jämfört med i fjol men antalet besökare för turistattraktionerna har sjunkit.
Anläggningen satsar nu på utökade boendemöjligheter och nya teaterföreställningar för att locka nya
besökare.
Svenskarnas intresse för Bali växer. Bali är utsett av Tripadvisors, Travellers Choice Award, till årets
främsta resmål. Antalet bokningar från Sverige har ökat med 80 procent och det kan bero på
Singapore Airlines flyglinje från Stockholm via Singapore till Bali.
Klassiska resmål väljs bort av oroliga svenska resenärer. En Sifo-undersökning som resebolaget
Ticket genomfört visar en statistisk ändring på charterresemålen. Klassiska destinationer med
upprepade terrordåd fortsätter att sjunka i besökssiffror. Spanien hade högsta besökssiffran och låg
först på listan förra året.
Ökad vinst för vinterturismbolaget Skistar. Halvårsresultatet hos Skistar redovisar de bästa siffrorna
i sin historia. Resultatet visar en ökad nettoomsättning på 13 procent.
Norrmännen fortsätter att köpa svenskt. Intresset för fritidshusköp i Sverige hos norrmännen växer
alltmer medan hos tyskar och danskar minskar intresset för fritidsägandet i Sverige. Detta visar en
statistik från SCB.
Exklusiva kontorslokaler skapas i Stockholm. Ovanför Grand Royals vinterträdgård på Blasieholmen
kommer det finnas möjlighet att hyra kontor. Konceptet kallas för Royal Office. Kontoren ligger på tre
våningar med totalt 2 550 kvadratmeter och kommer att stå redo för tillträde år 2018.
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Svensk bokningstjänst blir störst i världen. Handiscover är en bokningstjänst för anpassade boenden
som exempelvis passar rullstolsburna. Företaget kommer att samarbeta med Rentals United och
kommer redan till sommaren att ha 20 000 boenden. jämförelsevis med Handiscover startade år
2015 och klassas redan som störst i världen med anpassade boenden.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Norwegian får en ny konkurrent på långdistanslinjer till lågpris. Flyglinjerna mellan Barcelona, Los
Angeles och San Fransisco flygs med det nya flygbolaget LEVEL grundat av IAG. Bolaget kommer att
satsa stort senare i år med flyg även till Buenos Aires och Punta Cana i Dominikanska Republiken
samt över hela Europa.
Uber lägger ner i Danmark. Taxiföretaget Uber med 2 000 förare i Danmark kommer att läggas ned,
på grund av en ny lagstiftning som innebär ett maximalt tak med antalet taxilicenser som får ges ut i
Danmark per kvartal.
HÅLLBARHET
Grönaste städerna i världen väljs ut. I fjol blev Sigtuna och Åre de svenska resmålen som utsetts till
några av världens grönaste städer av Organisationen Green Destinations. Varje år väljer
Organisationen Green Destinations ut topp-100-destinationer i världen. Organisationen tittar bl.a. på
naturskydd, djurskydd och energihantering.
Vegetarisk mat är den nya trenden för krogvärlden. Stjärnkocken Mathias Dahlgren på restaurang
Rutabaga i Stockholm satsar på gäster som vill äta mer grönt.
STFs anläggningar avger hållbarhetslöfte. Genom att avlägga hållbarhetslöftet tar anläggningarna på
sig ansvaret att utveckla sitt hållbarhetsarbete och göra det enklare att turista hållbart. Målet är att
alla drygt 250 boenden ska ha antagit löftet 2019. Löftet består av 10 delar och handlar bland annat
om att vara engagerade i lokalsamhället runt anläggningarna, jobba med minskad energianvändning,
värna vatten som resurs och använda miljöanpassade produkter.

RESEBYRÅRER
RK Travel Group etablerar sig i Norge under namnet RK Travel Group Norway. Företaget ska införa
en svarsgaranti gentemot sina kunder på 48 timmar.
Ving följer populariteten. Researrangören Ving har nu öppnat ett direktflyg från Köpenhamn till den
alltmer populära ön Kap Verde. Ving har sen tidigare haft direktflyg från Stockholm och Göteborg till
Kap Verde. Linjen är öppen fram till 28 mars 2018.
Researrangören Club Med forsätter att expandera. Researrangören planerar att under de tre
kommande åren öppna 15 nya anläggningar. I år kommer tre av dessa att vara vinterresorts i Japan,
Franska Alperna och Kina.
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TURISM – Sverige

Frakthanteringsbolaget Bagpal introducerar en ny bagagetransporttjänst. Genom tjänsten kommer
man att från Sverige kunna skicka bagage i förväg till destinationer inom Europa. Inom två år ska
företaget även etableras i grannländerna Finland och Danmark.

Tre resejournalister startar en ny podd. Fotografen Karin Wallén och journalisterna Sara Arnald och
Urban Lindstedt skapar den nya podden Tur & Retur. Podden erbjuder deras egna erfarenheter i
form av allvar och humor med ämnen som rör resor. Varje avsnitt har i fokus en destination, en
konsumentfråga och ett resetema och kommer ut varje vecka.
Ett nytt kvarter med namnet Urban Escape är under konstruktion i Stockholm. Kvarterets första del
öppnades i mars. Urban Escape blir en mötespunkt för kultur och krogliv och beräknas vara färdigt
2019.Det kommer att ha 2 500 kvadratmeter och tre höga tak sammanlänkade med broar.
Fyra nya platser i Norrbotten satsar på pilotprojekt. Fyra projekt ska med nationella investeringar
främja besöksnäringen i Sverige främst i Norrbotten. De tre klara investeringsprospekten är Konsthall
i Tornedalen, Svanstein Resort i Övertorneå och Arctic Bath i Harads. Fjärde projektet är ännu inte
klart.
Svenska resebranschens bästa arbetsplats har utsetts. Great Place to Work genomför världens
största arbetsplatsstudie över hela världen som utser topparbetsplatser och Nordic Choice Hotels
kom på 13:e plats.
Stockholmmässan når toppresultat. Stockholmsmässan är Nordens största anläggning och har
återigen med positiva resultat en av de högsta omsättningssiffrorna i företagets historia.
Nylanserat museum i Helsingborg. Museum of Failure öppnas av psykologiforskaren Samuel West
som visar upp produkter och företag som misslyckats. Organisationspsykologen menar att detta är
grunden till utveckling som företag kan dra nytta av.

TURISM – Internationellt
Solstolar tillbaka på Phukets stränder. Det är två år sedan myndigheterna i Phuket beslöt att
förbjuda solstolar på stränderna för att rensa bland de illegala verksamheterna. Nu ska uthyrningen
startas igen och vilka som ska sköta den är fortfarande oklart.
Olycksplatser kan bli nya turistmagneter. Fenomenet Dark Tourism handlar om besök på
olycksplatser. Blue Marble Private är en nischad researrangör som specialiserar sig på guidade turer
till olycksplatser. Researrangören har hittills nio resenärer klara för år 2018 med en resa ner till
Titanic-vraket.
Antalet inkommande resenärer till USA minskar kraftigt efter Trumps tillträde. Inreseförbud för
vissa nationaliteter och dollarn som blivit dyr påverkar USAs besöksnäring. Enligt flygresor.se minskar
antalet USA-resor med 22 procent.

3

Månen blir nästa destination. Rymdbolaget Space X ska genomföra en resa för två utvalda till
månen. Rymdresan kommer att bli den första privatresan ut i rymden och planeras till slutet av år
2018.
Två nya länder, Island och Färöarna har fått plats i Michelins Guide över världens bästa
restauranger. Danmark ligger på topp bland de nordiska länderna med flest Michelin-utnämnda
restauranger.
World´s 50 best utnämner världens bästa restaurang. Restaurangen Eleven Madison Park i New
York är officiellt världens bästa restaurang. Den enda svenska restaurang med på listan är Fäviken i
Jämtland.

HOTELL – Sverige
Stockholm får ett nytt designhotell. Radisson Blu Strand Hotel i Stockholm har anlitat arkitektbyrån
Wingårdhs som skapat en ny interiör på hotellet. Sommaren 2017 öppnas även en ny restaurang.
Ett nytt hotell i Göteborg. Några hundra meter från Centralstationen i Göteborg kommer Scandic
Platina stå färdigt år 2020. Hotellet kommer att vara anpassat för affärsresenärer.
Scandic Hotels största ägare EQT säljer sina aktier. Den största aktieposten kommer att ägas av Rolf
Lundström med 16,3 procent och näst största ägaren till Scandic Hotels blir Stena Sessa Rederi med
14,6 procent.
Landets högst belägna SPA öppnar upp i år. Hotel Plaza i Västerås öppnar från våning 22 till 25
landets högsta sky-SPA. Sammanlagt är det 350 kvadratmeter med 300 graders utsikt. Anläggningen
kommer att bestå av behandlingsrum, gym, lounge och bar samt tre olika bastukoncept.
HOTELL – Internationellt
Turkisk domstol beordrar booking.com att lägga ner. Resebyråföreningen Association of Turkish
Travel Agencies TURSAB anmäler booking.com för partisk marknadsföring av hotell i Turkiet.
Booking.com bestrider anklagelserna.

TRANSPORTER – Sverige
Flygbolaget Croatian Airlines expanderar. Flygbolaget Croatian Airlines har en ny direktlinje till
huvudstaden Zagreb i Kroatien från Arlanda. Sträckan kommer att trafikeras tre gånger i veckan med
start från maj.
Ny direktlinje på Skellefteå Airport. Nu öppnar Skellefteå Airport en direktlinje mellan Mallorca och
Skellefteå med flygbolaget Air Europa. Detta leder till att invånarna i Skellefteå enkelt kan flyga till
Mallorca och även antalet inkommande turister till Skellefteå ökar.
Premiär för nytt flygbolag på Arlanda. Den 3:e oktober flyger för första gången flygbolaget Air
Arabia med sin direktlinje från Stockholm till Agadir i södra Marocko.
Antalet resenärer på Swedavias flygplatser ökade under första kvartalet, jämfört med
motsvarande period i fjol. Under första kvartalet ökade antalet passagerare på Swedavias flygplatser
med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt reste 9 074 000 passagerare till och
från flygplatserna under perioden januari till och med mars.

4

TRANSPORTER – Internationellt
Finnair fortsätter att växa. I februari ökade antalet passagerare med 2,4 procent jämfört med
samma period ifjol. Detta är mätt i RPK passagerartrafik per betalda passagerarkilometer. Finnair
planerar att utöka antalet flygavgångar till Asien från Sverige.
American Airlines köper aktier i China Southern Airlines. American Airlines förvärvar en aktiepost
värd 200 miljoner dollar. China Southern Airlines har ett marknadsvärde på cirka 10 miljarder dollar.
Världens största kryssningsfartyg gör premiär. Symphony of the Seas är det nya kryssningsfartyget
som TUI har ett samarbete med. Med start 6 maj 2018 erbjuder fartyget paketresor från Sverige till
resmål i Spanien, Frankrike och Italien.
Flygplatser inför striktare regler. Nya säkerhetsrestriktioner gällande elektronik ombord införs på
flygbolag med direktflyg till USA och Storbritannien med en anslutning från länderna i Mellanöstern,
Nordafrika samt Turkiet. Nu överväger även Frankrike och Kanada att följa efter USAs och
Storbritanniens restriktioner.

Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis
Inträde
Inte bara skidor i Lahtis
En av världens mest kända orkestrar, London Symphony Orchestra (LSO), uppträder i Sibeliushuset i
Lahtis 13 juni 2017 klockan 19.00 och bli en mötespunkt för kultur och krogliv.. Konserten arrangeras
av Lahtis stadsorkester och som solist får man höra pianisten Yuja Wang, en av de mest efterfrågade
konsertsolisterna, i Johannes Brahms andra pianokonsert. Biljetter bokas på Ticketmaster eller via
Sibeliushusets biljettförsäljning.
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19-20/5 Skål Area Congress Norden, Turku, Finland

September




12/9 Stockholm B2B Travel Show, Stockholm
13/9 Helsinki B2B Travel Show, Helsingfors
21/9 Finnish Travel Gala, Helsingfors
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