Mars 2018
Finesse Promotions sammanställer varje månad de senaste resetrenderna. Du får även vårt
personliga ”Resetips” samt tillgång till vår evenemangskalender. Glad påsk!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Nu digitaliseras mötesbokningar. Fler kunder väljer att boka sina möten och konferenser
online, enligt Svenska Möten som ser en ny trend i och med digitaliseringen av tjänsten.
Förra årets satsning på online-bokning via organisationens sajt har börjat ge effekt, då man
når nya målgrupper.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Här är listan över de bästa städerna för millennials. Världens storstäder har jämförts för att
ta reda på vilken som är bäst att bo och jobba i för millennials. Så här ser det ut enligt
Nestpick: 1. Berlin, Tyskland, 2. Montreal, Kanada, 3. London, Storbritannien, 4. Amsterdam,
Nederländerna, 5. Toronto, Kanada, 6. Vancouver, Kanada, 7. Barcelona, Spanien, 8. New
York, USA, 9. Köln, Tyskland och 10. Manchester, Storbritannien. Stockholm hittar man på
plats 50 och Göteborg på plats 90 på listan.
Airbnb vill starta flygbolag. Företaget har tioårsjubileum och avslöjar i samband med det
flera nyheter. Airbnb:s VD, Brian Chesky, säger att företaget vill bli en helhetsbutik för resor
och att man har tittat på flera aspekter och koncept för flyg. Det här är en affärsverksamhet
man på företaget verkligen är intresserade av. I dagsläget står det klart att man kommer att
satsa mer på lyxiga semesterhem, hotellrumsbokningar och affärsresenärer.

Lista över de tio trendigaste resmålen i vår. Hetast just nu är weekendresor, enligt statistik
från Ticket. Här är listan: 1. Lissabon, 2. Rom, 3. Wien, 4. Nice, 5. Istanbul, 6. Milano, 7. Split,
8. Los Angeles, 9. Dublin, 10. Aten.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Världens Resor klimatkompenserar alla långflyg. I samarbete med Husstainability och South
Pole satsar Världens Resor på ett mer hållbart resande. Bolaget som ingår i Unlimited Travel
Group är först i resebranschen att genom kvalitetsmärkta projekt klimatkompensera för alla
sina resenärers flygresor till och från Sverige.
Alperna på uppgång till sommaren. STS Alpresor ökar sin försäljning inför sommaren med
18 procent. Efter succévintern rapporterar man att Alperna är ett populärt resmål även i
sommar. Intresset är framförallt stort hos barnfamiljer och de som vill ha en semester med
vandring och motion.

TURISM – Sverige
Nordic Camping & Resort rekryterar Johan Söör. Företaget som är Nordens största och
ledande campingkedja får ny VD med tillträde den 16 april. Nordic Camping & Resort driver
24 anläggningar och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Göteborgsbolag bakom Europas största campingallians. First Camp är Sveriges ledande
campingkedja och nu inleder bolaget ett samarbete med norska Bestcamp och tyska
Regenbogen. Genom samarbetet skapar man ett attraktivt kunderbjudande med 28
gemensamma destinationer och samtidigt utvecklas branschen.

TURISM – Internationellt
Vårens mest bokade resmål; Tio i topp. Listan gäller resmål med avresa mellan 1 mars – 31
maj 2018, enligt statistik från Ticket. Så här ser den ut: 1. Gran Canaria, 2. Paris, 3. Bangkok,
4. Mallorca, 5. London, 6. Amsterdam, 7. Prag, 8. Malaga, 9. New York och 10. Teneriffa.
170 000 besökare på ITB i Berlin. Världens största resemässa gick av stapeln i början av
mars. På mässan fanns 10 000 utställare från 186 länder. Alla pratar om hållbart resande.
Några andra växande trender är lyxturism, äventyrsturism, medicinsk turism och LGTB, alltså
Gay och Lesbian travel.
Billigaste storstäderna i vår enligt Forex. Är man ute efter en prisvärd weekendresa i vår kan
man boka en biljett till Manila, Ho Chi Minh-staden eller Sankt Petersburg. De är städerna
som toppar Forex senaste storstadsindex och har ett prisläge som motsvarar en dryg
tredjedel av Sveriges.

HOTELL – Sverige
Clarion anställer två ”Director of Passion”. Rollen är en förlängning av HR-avdelningen och
ses som en viktig del av arbetet med att bidra till positionering och förstärkning av Clarions
Employer Brand. Uppdraget blir att ge en möjlighet till fortsatt expansion och rekrytering
inför kommande öppningar, men också att behålla och utveckla de medarbetare man redan
har.
Underjordiskt hotell mitt i city. Fastighetsägaren Fastighets AB Gusto öppnar hotell i
kinarestaurangen Bamboo Palace’ gamla lokaler på Kungsgatan i Stockholm. Gusto har
tecknat kontrakt med expansiva Holy Greens, salladsbaren med ekologiska och
närproducerade råvaror, som kommer att hyra nästan hela gatuplanet. I källarplanet
kommer man inreda lyxiga kabinrum om 12-15 kvadratmeter.

HOTELL – Internationellt
Världens lyxigaste hotellrum. Den lyxigaste sviten i världen hittar man på Hotel President
Wilson i Genève, Schweiz. Sviten täcker ett helt våningsplan och är på 1700 kvadratmeter
med tolv sovrum, eget gym, jacuzzi och utsikt över Genèvesjön. Vill man bo här kostar det
650 000 kronor per natt.
AccorHotels lyxkedja SO/ öppnar fyra nya hotell under 2018. De nya hotellen kommer att
ligga i Berlin, St.Petersburg, Auckland och Wien. SO/-hotellen har blivit kända för sina lyxiga
lifestylekoncept där man tar hänsyn till destinationens lokala utbud samt sina samarbeten
med kända modedesigners.

TRANSPORTER – Internationellt
Flyglinje ska locka kinesiska turister till Stockholm. Under de senaste åren har långresandet
ökat från Stockholm, Arlanda, till andra kontinenter, främst till USA. Nu har Kinas näst
största flygbolag, China Eastern, bestämt sig för att öppna en ny linje mellan Shanghai och
Stockholm med start den 16 juni. Linjen kommer att trafikeras fyra dagar i veckan och väntas
sätta fart på de kinesiska turisterna. Sträckan är också viktig för affärsresande och flygfrakt.
Quatar Airways öppnar 16 nya flyglinjer. I Europa är destinationerna bland annat Tallinn,
Lissabon, Valletta och London. Flygbolaget kommer också att satsa på sommarstäderna
Bodrum, Antalya och Hatay i Turkiet. Vidare blir det möjligt att resa till Cebu och Davao i
Filippinerna, Langkawi i Malaysia och Da Nang i Vietnam. Quatar Airways kommer även att
utöka sina dagliga linjer till Madrid, Barcelona, Warszawa, Hanoi, Ho Chi Minh, Prag och Kiev.
Silja Lines Baltic Princess är åter i trafik på rutten Stockholm – Åbo. Fartyget har under
början av året genomgått en modernisering både visuellt och tekniskt. Från och med den 8
mars är hon åter i trafik med avgång från Åbo.

Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis
Inträde
Resetipset denna månad är Tel Aviv – Staden som aldrig sover! Här finns något för alla;
Kultur, mat, strand, klubbliv och mycket mer. Flygresan tar strax under fem timmar och
tidsskillnaden är endast en timme. Bästa tiden att besöka staden är vår och höst, då
sommaren är för het! Den 13 kilometer långa stranden, Tayelet, bjuder på sol, bad, surfing
och andra strand sporter. Vill man inte hänga på stranden kan man strosa runt i Jaffa, den
gamla delen av staden eller varför inte besöka den färgsprakande marknaden, Carmel
Market. Missa inte heller Rothschild Boulevard med arkitektur i Bauhaus stil. Man kan också
passa på att göra dagsutflykter till Jerusalem och Döda havet när man är så nära!

Turismkalender








Skål International Stockholm medlemsträff 12.4.2018
Satakunta region i Stockholm 26.4.2018
Skål Tourism Day Budapest 7.5.2018
Sverigedagarna & Skärgårdsmässan 25-27.5.2018
Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 5 & 6.9.2018
Jakobsstadsregionen i Stockholm 20.9.2018
Skål International World Congress Mombasa 17-24.10.2018

