Maj 2018
Finesse Promotions sammanställer
!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
De kommande fem åren väntas affärsresandet öka med 7-9 procent. Svenskarna
spenderade cirka 18 miljarder kronor på jobbrelaterade resor under 2017. Man räknar med
att den siffran höjs med 7-9 procent de närmaste fem åren, detta trots flygskatten och den
förutspådda lågkonjunkturen.
Gröna Lund vill växa med 8000 kvm. Parks and Resorts slog både omsättnings- och
besöksrekord i fjol. Bolaget som driver och äger Gröna Lund, Skara Sommarland, Kolmården,
Furuvik och Aquaria omsatte över 1,3 miljarder kronor och hade 3,2 miljoner gäster totalt.
Parks and Resorts investerar större delen av vinsten i sina parker och till 2020 ska Gröna
Lund byggas om och år 2021 ska en berg- och dalbana i världsklass invigas i parken.
Petter Stordalen lyfter torg med dåligt rykte till stjärnstatus. Den 5 maj öppnade AMF
Fastigheters och Nordic Choice Hotels 1200 kvadratmeter stora takpark med bar, utegym,
uteyoga och utebio. K c
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till att vara Stockholms nya medelpunkt och mötesplats.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Pensionärer reser oftare utomlands. Enligt statistik utgjorde gruppen över 65 år 18 procent
av alla resenärer i fjol, en ökning med 7 procent de senaste sju åren. Pensionärer är i
dagsläget en köpstark grupp som gärna stannar utomlands länge. Utbudet av
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specialanpassade resor kan också vara en bidragande orsak till det ökade resandet. De flesta
resorna går till Kanarieöarna, Medelhavet och Thailand.
Fotografiska tar plats i två av världens huvudstäder. I mars respektive april/maj nästa år
öppnar Fotografiska sina nya museer i London och New York. Man ser även en möjlighet att
öppna ett museum i Shanghai i framtiden.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Ökning av buss- och gruppresor som resform. På Rolfs Flyg & Buss har man sett en ökning
av kortare resor till storstäder den senaste tiden. Helgkryssningar till Helsingfors och
Ålandskryssningar är också populära, men intresset ökar även för längre bussresor. Till
exempel har företagets resa till Berlin ökat med hela 77 procent sedan i fjol. Vinterresan till
Spaniens solkust är även den otroligt populär och har ökat med nästan det dubbla sedan
2017.

TURISM – Sverige
Stockholm väntar 650 000 kryssningsturister. Hela 276 fartyg väntas under årets säsong
från april till oktober gästa Stockholms Hamnars hamnar. Stockholm är en mycket populär
kryssningsdestination och fler och fler väljer kryssning som semesterform. Tillsammans med
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kryssningsdestinationer.
Fler reser utomlands och vill ha mer aktiviteter på resan än för tre år sedan. I Sverige har
drygt 6 av 10 personer ändrat sitt utlandsresande de senaste tre åren. Många åker på
kortare weekendresor flera gånger om året och är intresserade av upplevelser och
aktiviteter på resmålet.
1900-talets mest kända konstnärer fyller Millesgårdens Konsthall denna sommar. Man
kan se målningar och skulpturer av bland annat Picasso, Dalí och Leger på utställningen.
Didrichsens konstmuseum i Helsingfors gör detta möjligt då de lånar ut verk av femtio
av de mest framstående modernisterna till denna utställning.
Vattenland och hotell byggs i anslutning till Liseberg. Hotellet kommer att ha 450 rum och
bli cirka 30000 kvm stort och vattenparken beräknas bli 18000 kvm, ha runt tio
vattenrutschbanor och bassänger samt kunna ta emot 2800 besökare samtidigt. Man
kommer även att bygga en parkering och parkeringshus i anslutning till parkerna.
Utbyggnaden som beräknas stå klar någon gång mellan år 2021 och 2023 kommer att kosta
2 miljarder kronor.
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TURISM – Internationellt
Ett av Asiens största turistmål stängt för städning. Paradisön Boracay, Filippinerna, har
stängts för all turism under de kommande sex månaderna. Detta för att städa upp efter
turister och för att utföra miljöåtgärder. Stängningen övervakades av 600 poliser och endast
boende på Boracay släpps ombord på färjorna till ön.
Turistländerna som blivit billigare. De senaste åren har den svenska kronan försvagats
jämfört med euron. Men än finns det hopp för svenska resenärer då några resmål blivit
billigare på grund av att valutan i dessa länder sjunkit i värde. Här är några av dem: Brasilien,
valutan har sjunkit med 26%, Mexiko, 9% svagare än kronan, Norge, 8% billigare jämfört
med kronan, Sydafrika, 11% billigare än kronan.

HOTELL – Sverige
Grand Hôtel uppdaterar säkerhetssystem. Ambitionen är att bli det säkraste hotellet i
Europa. Tillsammans med Securitas har man utvecklat en unik långsiktig lösning som
fungerar både digitalt och operativt. Detta för att kunna tillgodose gästernas säkerhet på ett
helt nytt sätt.

HOTELL – Internationellt
Accor Hotels köper Mövenpick Hotels & Resorts. Förvärvet kostar Accor Hotels 5 miljarder
kronor. Mövenpick Hotels & Resorts finns i 27 länder och har 84 hotell och fler än 20 000
rum. I framtiden planerar man att öppna 42 hotell till 2021 och få ytterligare 21 000 rum.
IKEA har planer på nytt hotell i USA. I Älmhult öppnade IKEA ett hotell i nära anslutning till
varuhuset år 2016. Nu planerar man att renovera Pirelli Tire Building i New Haven,
Connecticut för att göra detsamma där. IKEA äger fastigheten sedan år 2003 och kan på
detta sätt expandera inom hotellbranschen.

TRANSPORTER – Sverige
Två av landets regionala flygplatser lockar till nytt resmönster. Nya utrikeslinjer och snabb
och enkel transit har gjort att till exempel linjen till Berlin, som BRA startade i mars i år, vid
flera tillfällen varit fullbokad. Linjen knyter samman Bromma, Smålands Airport och Tegel.
Ny ägare på Skavsta flygplats. Vinci Airports, är en global aktör som finns på 36 flygplatser i
sju länder, har köpt Airports worldwide av Omers. Bolaget förutspås kunna bidra med
erfarenhet och expertis till Skavsta flygplats och övriga flygplatser inom koncernen.
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De nöjdaste resenärerna tar bussen. Dock minskar skillnaderna i kundnöjdhet mellan flyg,
tåg och buss enligt en undersökning. I snitt är kundnöjdheten något bättre i år än 2017; 69,6
jämfört med förra årets 69,1 på skalan 0-100. Nettbuss med varumärkena Nettbuss Bus4You
och Nettbuss express får bäst betyg bland alla aktörer i undersökningen.

TRANSPORTER – Internationellt
KLM börjar flyga med biojetbränsleblandning mellan Växjö och Amsterdam. Hållbarhet är i
fokus då KLM planerar långsiktig investering med biojetbränsle på flygningar från Sverige. I
dagsläget går det inte att flyga uteslutande på biojetbränsle, varför KLM och Växjö Småland
Airport kommer att klimatkompensera samtliga resor på rutten Växjö-Amsterdam genom
KLM:s CO2ZERO program och Gold Standard-certifierade trädplanteringsprojekt i Panama.
Kraftig ökning hos Finnair i april månad. Antalet passagerare som flög med Finnair ökade
kraftigt under april. Till Asien (+32,1%), Europa (+8,1%) och Inrikes (+10,6%). Totalt hade
flygbolaget 1 069 500 resenärer på sina flighter under månaden, vilket är 11,4% mer än
samma period förra året.

Resetipset

Vackra distriktet Kyrenia på norra Cypern är månadens resetips. Här finns mycket att se och
göra samt även sol och bad för den som tycker om det. Några sevärdheter man inte får
missa på sitt besök i området är: St. Hilarions slott; en forntida slottsruin belägen uppe på
berget, Kyrenia slottet med skeppsvraksmuseum och den Gamla hamnen. Det finns många
hotell i området men ta en extra titt på Manolya Resort Hotel, ett trestjärnigt hotell som är
mycket gästvänligt med trevliga rum, swimmingpool, solterrass och trappor som leder ner
till havet.

Turismkalender
Kommande event:





Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 5 & 6.9.2018
Jakobstadsregionen i Stockholm 20.9.2018
Skål International World Congress Mombasa 17 - 21.10.2018
Baltic Sea Tourism Forum, Riga 14-15.11.2018
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