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KONKURRENSKRAFT – Sverige
Ny bokningstjänst för boenden och upplevelser i sydöstra Sverige, Bookingsweden.se.
Bakom satsningen står Björn Mortensen, Thomas Karlsson, Martin Holm och Per Bergstrand.
Anledningen till satsningen är att dela och sprida kunskap om varandras sevärdheter och
evenemang för att locka människor till denna del av Sverige och man siktar på att öppna
under första halvåret 2018.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Indien femte största ekonomin 2018. Enligt London-baserade Centre for Economics and
Business Research går Indien om Storbritannien och Frankrike och blir världens femte största
ekonomi räknat i dollar år 2018. Enligt institutets beräkningar kommer Indien år 2032 att
vara jordens tredje största ekonomi.
EU bjuder på tågluffen. EU-parlamentet har beslutat om ett försöksprojekt där 20000 18åringar i Europa ska få tågluffa gratis. Projektet startar redan i år och 18-åringarna kommer
att få ett Interrail-kort som gäller i 30 länder under tre veckor, gratis. Hur personerna ska
väljas ut har ännu inte beslutats. Projektet beräknas kosta 12 miljoner euro vilket motsvarar
ca 118 miljoner kronor.

1

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Webben lyfter resebyråförsäljningen. Den totala försäljningen ökade lite 2016 jämfört med
året innan. Resebyråernas försäljning via internet växer starkt. Enligt ny statistik står
privatresebyråerna för den största ökningen.
Vinstras för researrangörerna. Under 2016 minskade lönsamheten rejält för svenska
researrangörer på marknaden. TUI i toppen hade det tufft under året, medan
konkurrenterna Ving och Apollo ökade sina resultat.

TURISM – Sverige
Turistnäringen ökar stort i skärgården. Stockholm archipelago gav Bisnode uppdraget att ta
fram statistik för den turismrelaterade näringen i länets skärgårdskommuner under en
femårsperiod, 2011-2016. Man såg att turismen ökade med nästan 30 procent, antalet
företag ökade med 33 procent och antalet anställningar hade en ökning på 23 procent i
skärgården. Ökningen har framförallt skett inom hotell- och restaurangnäringen.

TURISM – Internationellt
Fler ryska turister i Finland igen. Ryssarna stod för 669000 övernattningar under de första
tio månaderna på året; en ökning med 16,5 procent jämfört med föregående år 2016.
Därefter följer tyskar, svenskar och britter. Kinesernas intresse för Finland har ökat och står
för den största procentuella tillväxten; hela 35 procent.
De tio mest ”googlade” resmålen 2017. Värt att observera är att man inte fastställt
anledningen till sökningarna, vilket kan vara missvisande. Här kommer listan enligt Google:
1. Las Vegas, 2. Barcelona, 3. Myrtle Beach, South Carolina, 4. Aspen, Colorado, 5. Punta
Cana, Dominikanska republiken, 6. Maldiverna, 7. Turks och Caicosöarna, 8. Bali, 9. Cancún,
Mexiko, 10. Bermuda.
Spansk turism förbi USA:s. Under 2017 ökade antalet internationella turister i Spanien för
femte året i rad. Därigenom går landet om USA som världens näst största turistland efter
Frankrike. Trots att Spanien har haft säkerhetsproblem under året hade landet i fjol nästan 9
procent fler utländska turister, totalt 82 miljoner, jämfört med 2016.
Utländska turister strömmar till Japan. Nära 29 miljoner utländska turister reste till Japan
under 2017, en tredubbling av antalet besök under de senaste fem åren. Inför de olympiska
spelen i Tokyo 2020 storsatsar Japan på att välkomna utländska turister.
Världen fick fler turister under 2017. Den globala turismen ökade med sju procent i fjol,
jämfört med 2016. Siffran är beräknad på hur många resenärer som under året övernattade i
ett annat land, vilka var totalt 1,3 miljarder. Enligt bedömningar från FN:s turismorganisation
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UNWTO kommer det ökade resandet att fortsätta under 2018. Turismen i Europa ökade med
åtta procent. Främst lockar destinationer runt Medelhavet.

HOTELL – Sverige
Den 28:e inkarnationen av Ishotellet i Jukkasjärvi invigd. Nytt för i år är att sviterna fått
exklusiva sängar från Carpe Diem Beds och att hotellet erbjuder klasser i arktisk yoga,
vinterlöpning, långfärdsåkning samt aufgussbastur. Michelintränade köksmästaren
Alexander Meiers står för nytt matkoncept; en tolvrätters chef´s table på Verandan. Drycker
paras till den hemliga menyn från småskaliga producenter, utvalda av sommelier Sofie
Nordefors.
Best Western expanderar med två nya hotell i Örebro. Under januari ansluter sig de båda
hotellen Livin City och Livin Station till Best Western Hotels & Resorts senaste varumärken
Sure Hotel by Best Western (Livin City) och Sure Hotel Collection by Best Western (Livin
Station). Detta med syftet att nå nya gäster och nya affärsområden, samt en möjlighet att
vara en del av en hotellkedja med lång och gedigen erfarenhet från hotellmarknaden.
De vann SSQ awards. Priset delades ut på mässan Lounge Event på Stockholm Waterfront
Congress Centre den 10 januari. SSQ Award, (Scandinavian service and quality award ),
tilldelades Hotel Pigalle i Göteborg i kategorin affärshotell. Noors Slott vann i kategorin
konferenshotell och Regissörsvillan blev bästa dagkonferensanläggning. Priset bygger på
103 000 olika mätpunkter där man mäter allt ifrån upplevelse, bemötande, service,
marknadsföring, webb och recensioner.

HOTELL – Internationellt
Nytt rekordår väntar danska hotell. Efter det fantastiska året 2016 har besökssiffrorna
fortsatt stiga under 2017. Uppgången på riksnivå ligger på 4 procent, enligt statistik. Under
2016 hade man 12,9 miljoner övernattningar medan man 2017 landade på hela 13,5
miljoner övernattningar.
De 14 bästa lyxhotellen som öppnade under 2017. Enligt den årliga rankingen från Luxury
Travel Intelligence, fanns det 14 hotell som stod ut och levererade enligt sina löften om att
ta lyxupplevelsen till nästa nivå. Här är listan: The Whitby, New York; The Silo, Kapstaden;
Palácio Tangará, Sao Paulo; Jackalope, Victoria, Australien; Four Seasons Surf Club, Miami;
Kokomo Island, Fiji; Hotel Eden, Rom; Nobu Ryokan, Malibu; Bürgenstock Hotel, Luzern,
Schweiz; Chablé Resort, Yucatan, Mexiko; Hôtel de Crillon, Paris; Villa La Coste, Provence;
The Ned, London och The Bulgari, Dubai.
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TRANSPORTER – Internationellt
Alitalia startar sommarlinje från Arlanda. Flygbolagets sommarrutt mellan Arlanda och
Milano hålls öppen mellan 12 maj och 1 september, med avgångar på lördagar. Samtidigt
lägger Alitalia ner sin sommartrafik från Köpenhamn, enligt check-in.dk.
Norwegian satsar på Finland. Under sommaren utökar flygbolaget antalet flygstolar med
300000 stycken, en ökning på 15 procent. Flygningarna sker från Helsingfors-Vanda och
inriktar sig mot populära europeiska destinationer i Grekland, Italien, Kroatien, Kosovo och
Bulgarien.
Arlanda får tre nya linjer till medelhavsområdet. Antalet nya linjer till Arlanda kommande
sommarsäsong visar på att det är fritidsresandet som ökar starkast just nu. De tre bolagen
som tillkommit i slutet av december är Nouvelair Tunisie med sträckan Monastir –
Köpenhamn – Stockholm - Monastir, SunExpress som flyger till Antalaya och Izmir samt
Alitalia med sin linje mellan Milano - Stockholm.
Passagerarökning hos både Norwegian och Ryanair under 2017. Totalt reste 33,15 miljoner
passagerare med Norwegian vilket gav en ökning på 25 procent jämfört med 2016. För
Ryanairs del blev det totala antalet passagerare 129 miljoner, en ökning med 10 procent
jämfört med 2016.
Helsingfors/Vanda snabbast växande under 2017. Trots att flygplatsen är den minsta av de
fyra nordiska storflygplatserna var den i fjol den snabbast växande, mycket pga Finnairs
expansion och ökade flygningar till Asien. Detta i sin tur genererar fler flygningar från
Helsingfors till andra destinatoner i Europa.
Delta Air Lines redovisar vinstfall. USA:s näst största flygbolag, Delta Air Lines, redovisar ett
vinstfall på 8 procent när den amerikanska delårssäsongen drar i gång. Vinsten efter skatt för
fjärde kvartalet landade på 572 miljoner dollar, ett ras på 50 miljoner dollar jämfört med
motsvarande kvartal 2016 då man redovisade 622 miljoner dollar i vinst.
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Resetips denna månad är Villa Kep Resort i Kambodja! Inbäddat mellan havet och bergen,
nära den livliga stadskärnan i Kep i Kambodja hittar man detta lyxiga boutiquehotell.
Hotellet är nyrenoverat och omgivet av tropisk grönska mellan havet och bergen, bredvid
Kep National Park. Bara 5 minuters Tuk Tuk färd från den berömda krabbmarknaden och
stranden. Kep är något av en okänd pärla i Kambodja. Här kan du lata dig på de palmklädda
stränderna och njuta av både asiatiska och franska specialiteter på någon av de trevliga
restaurangerna. Kambodja är en bortglömd guldgruva mitt emellan Thailand och Vietnam,
en skatt för historie- och naturälskare. Här är det billigare, färre turister och mycket nytt att
se. Här följer några tips på fler ställen du inte får missa på din resa till Kambodja. Koh Rong
är en av de populäraste destinationerna i Kambodja. I ruinstaden Angkor kan du utforska
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Angkor Wat, Ta Prohm och flertalet andra tempel. För den som gillar vandring är det värt att
ta sig upp för Bokor Mountain i Kampot och svalka sig i Popokvil vattenfallet. Här är utsikten
över Kambodjas kust helt fantastisk!

Turismkalender
Kommande event:






Grand Travel Award Stockholm 12.2.2018
Skål International Stockholm årsmöte 15.2.2018
Panorama World Festival 16-18.2.2018
Sverigedagarna & Skärgårdsmässan 25-27.5.2018
Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 5 & 6.9.2018
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