Oktober 2018
Finesse Promotions sammanställer varje månad de senaste resetrenderna. Du får även vårt
personliga ”Resetips” samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Årets mest hållbara restauranger har korats. Vinnare utsågs i fem kategorier för
hållbarhetsarbetet man gör i sina restauranger. Här följer kategorier och vinnare; Årets
Hållbara Kommunikatör 2018: Södra Teatern Mosebacke i Stockholm, Årets Hållbara
Innovatör 2018: Sofia B Olsson, Restaurang Vrå i Göteborg, Årets Hållbara Eldsjäl 2018:
Maria Stridh, vd Mässrestauranger i Stockholm & Malmö, Årets Hållbara Meny 2018:
Johanna Nystedt – Junibackens restaurang i Stockholm och Årets Hållbara Restaurang 2018:
Gotthards Krog i Umeå.
Svenska möten vinner europeiskt innovationspris. På IACC Knowledge Festival i Lissabon,
där representanter från ett hundratal mötesanläggningar från hela världen fanns samlade,
fick Svenska Möten ta emot priset IACC Europe Innovation Award 2018 för Mötesskolan.
Initiativet har till syfte att förbättra möteslivet i Sverige genom en serie animerade filmer
som sprider kunskap om hur man bokar, planerar och håller effektfulla möten.
Så ska besöksnäringen stärkas enligt Tillväxtverket. Landsbygdsuppdraget kallar
Tillväxtverket den rapport som lämnats in till Regeringen. Besöksnäringens fokusområden i
rapporten är naturturism, cykelturism och hållbar företagsutveckling. Man vill genom att
satsa på dessa områden öka förutsättningarna för företag inom besöksnäringen på
landsbygden och samtidigt stödja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan
aktörerna inom besöksnäringen.
Så ska Stockholm bli Europas bästa huvudstad. För att öka landets konkurrenskraft måste
den nya regeringen ta tillvara storstadsregionernas utvecklingspotential. Man behöver
kombinera en miljömässigt hållbar tillväxt med en ständigt pågående förbättring av
näringslivsklimatet och humankapitalet genom satsningar på forskning och utbildning. I

stället för att endast satsa på de mest akuta problemen bör man tänka långsiktigt och ha fem
mål att jobba mot: rörlighet, framkomlighet, tillgänglighet, attraktivitet och säkerhet. Den
globala konkurrensen är hög men vi har god potential att kliva upp överst på prispallen.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Polen vill bygga Europas största flygplats. De polska myndigheterna har sedan år 2000 sett
behovet av att byta ur Warszawas flygplats och sedan dess har ambitionerna ökat. Nu
planerar man vad som kan bli Europas största flygplats. I ett första skede planerar man för
att kunna ta emot 45 miljoner passagerare årligen för att ett par år senare växa ytterligare
och kunna ta emot runt 100 miljoner passagerare om året.
Tillväxten fortsätter på Finavias flygplatser. Under januari-september passerade 18,6
miljoner (+ 11%) passagerare genom Finavias 21 flygplatser. På Helsingfors-Vanda
flygplatsen kom man upp i rekordsiffran 15,8 miljoner flygpassagerare under samma period.
Rekordgränsen på 20 miljoner passagerare förväntas uppnås på Helsingfors-Vanda under
2018.
Hetaste resmålen att besöka 2019. Lonely Planet har avslöjat sin årliga lista "Best in Travel"
som samlar resmålen som är extra heta att besöka nästa år. Den lyder som följer: Bästa
länderna 2019; Sri Lanka, Tyskland och Zimabwe, Bästa städerna 2019; Köpenhamn
(Danmark), Shenzhen (Kina) och Novi Sad (Serbien), Bästa regionerna 2019; Piemonte
(Italien), Catskills (USA) och Norra Peru (Peru), Bästa budgetresmålen 2019; Södra Nildalen
(Egypten), Łódź (Polen) och Great Smoky Mountains (USA).

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Resejätten TUI Group upprepar prognos. Den 30 september avslutades resejättens
räkenskapsår med en upprepad prognos om en tillväxt på minst tio procent. TUI uppger att
den varma sommaren gjort att många valt att semestra hemma, men att man lyckats parera
detta med nya erbjudanden och att man genom dessa nya erbjudanden sett en ökning på
samtliga marknader.
Detta är viktigast för affärsresenärerna. Fler än 5500 affärsresenärer har medverkat i en
undersökning gjord av affärsresebyrån Egencia. Överst på listan står bekväma restider,
direktflyg och hotell med bra läge. Besparingar i all ära men idag ser man att nyckeln till
framgång och tillväxt är företagskulturen, varumärket och att behålla talanger. Det tar man
hänsyn till och reseprogrammen utformas för att vara en viktig del i skapandet av
företagskulturen.
Apollo öppnar sporthotell i Egypten. Inför vintern utökar Apollo kapaciteten till Hurghada i
Egypten och kompletterar med ett nytt sporthotell. Aqua Vista Hotell öppnar nu i oktober
och blir Afrikas största sporthotell. Apollo har tillsammans med dotterbolaget Playitas
utvecklat hotellets infrastruktur för sport och träning samt matkoncept. Intresset för

träningsresor har ökat enormt och det här ett naturligt steg i utvecklingen för
researrangören.
Skidåkning i Andorra populärt i vinter. Mellan december och april flyger Quality Travel till
skidorten från åtta flygplatser i Sverige. Förra året slog man rekord i försäljning och
bokningarna inför kommande vinter visar på hela 18 procent mer än i fjol. Från att ha varit i
princip en okänd destination har Andorra de senaste 10 åren vuxit till en av de mest
populära skidorterna.
TURISM – Sverige
Shopping i topp för rekordmånga utländska Sverigebesökare. Utländsk turism till Sverige
växte under sommarmånaderna juni, juli och augusti med nära dubbelt så mycket som i fjol.
Under perioden gjordes 450 000 fler övernattningar jämfört med förra sommaren och hittills
under 2018 totalt nära en miljon fler övernattningar. Det som större delen av besökarna
mest ägnat sig åt under sin vistelse i Sverige är shopping, storstadsliv och upplevelser på
landsbygden över hela landet.
TURISM – Internationellt
Helsingfors vann utmärkelse för smart turism 2019. Europeiska kommissionen står bakom
utmärkelsen och valet av Helsingfors som vinnare gjorde man för stadslandskap,
tillgänglighet, hållbar turismutveckling, utnyttjande av digitalisering i turismtjänster,
intressant kulturarv och innovation inom turismen.
Norge höjer flygskatten. Den norska regeringen vill sänka den nuvarande inrikesavgiften till
75 kronor per biljett, men under en övergångsperiod höjer man till 84 kronor. Däremot höjer
man skatten för långa distanser. Reser man längre än 2500 kilometer från Oslo får man från
den 1 april 2019 betala 200 kronor i skatt per biljett.
American stoppar ombokning till andra flygbolag. American Airlines har gjort om sina regler
gällande inställda flygningar. Som passagerare får man inte längre boka om till ett annat
flygbolag om en flygning blir inställd, utan måste vänta till nästa tillgängliga American
flygning.
HOTELL – Sverige
Stordalens hotellutbildning till Göteborg och Lund. Redan vid starten av utbildningen i
Stockholm i augusti fanns planer på att expandera till andra städer. Fler än väntat sökte till
utbildningen i Stockholm vilket har gjort att man beslutat sig för att starta i Göteborg och
Lund hösten 2019. Utbildningen är en lärlingsutbildning i samarbete med Realgymnasiet
med praktik på Nordic Choice hotell och garanterad anställning sex månader efter avslutad
utbildning.
Airbnb en guldgruva för pensionärer. Antalet seniora värdar i åldern 60-90 år har ökat i
Sverige och gruppen är också den snabbast växande på plattformen i år. Mellan september
2017 och september 2018 välkomnades ca 60 000 gäster av seniora värdar i Sverige. I

genomsnitt tjänade en senior värd i Sverige ca 22 700 kr under förra året. Ett bra sätt att
dryga ut kassan och kunna sätta lite guldkant på tillvaron.
Yasuragi erbjuder anställda SFI-utbildning. Det japanska bad- och konferenshotellet
Yasuragi har tagit ett nytt grepp genom att erbjuda anställda utbildning i det svenska språket
på arbetsplatsen. Det är utbildningsföretaget Omsorgslyftet som bedriver undervisningen.
Medarbetarnas scheman anpassas så att de ska kunna gå kursen under eller i anslutning till
sin arbetsdag.
Hotel Diplomat – Sveriges bästa hotell. I kategorin; "Best Hotels in Northern Europe:
Readers' Choice Awards 2018", i magasinet Condé Nast Taveler har hotellet utsetts till
Sveriges bästa hotell samt ett av Nordeuropas fem bästa hotell. Magasinet räknas som
världens bästa resemagasin.

TRANSPORTER – Sverige
Nya linjer och destinationer i SAS sommarprogram. Runt den 1 april 2019 drar det nya
flygprogrammet igång med sammanlagt sex nya destinationer. De nya linjerna sprids ut både
över huvudstäderna och regionala flygplatser. Man tror på Italien då man sett en större
efterfrågan både från Skandinavien och den Italienska marknaden. De nya destinationerna
blir Florens, Neapel, Catania, Marseille, Reykjavik och den stora överraskningen Newquay i
sydvästra England.
Stockholm slår kryssningsrekord. Ännu en gång har Stockholms Hamnar slagit rekord i antal
passagerare från internationella kryssningsfartyg – hela 619 000 personer har besökt vår
huvudstad. Det är en ökning med 20 000 resenärer sedan förra året.
Norwegian öppnar ny linje mellan Stockholm och Östersund. Det innebär att det blir lättare
att sedan ta sig vidare till skidorterna Åre och Duved. Startdatum för linjen är 27 december
och den kommer att trafikeras två gånger i veckan.

TRANSPORTER – Internationellt
Joon utmanar SAS och Norwegian i Norden. Air France-KLM fortsätter att expandera med
dotterbolaget Joon. Nästa år kliver Joon in på den svenska marknaden med en linje mellan
Stockholm och Paris. Sedan mars i år har man flugit mellan Oslo och Paris och nu i oktober
öppnas även en linje mellan Bergen och Paris. Dotterbolaget Joon är speciellt inriktat mot en
yngre målgrupp och ger flygbolaget utrymme att vara mer vågade och innovativa än man
kan vara med varumärket Air France.
Finnair ensamt bolag i Norden om att få fem stjärnor. I APEXs (Airline Passenger Experience
Association) senaste globala rankning står Finnair som enda flygbolag i Norden att ta hem
hela fem stjärnor, tätt följt av SAS och Norwegian som tog hem fyra stjärnor vardera. En halv
miljon resenärer har rankat sin flygupplevelse och utefter deras recensioner har de 470
deltagande flygbolagen sedan betygsatts.

WOW stänger linje till Arlanda över vintern. Flygbolaget startade sin rutt mellan Västerås
och Reykjavik i maj 2016 men flyttade redan ett halvår senare över trafiken till Arlanda.
Därifrån har fyra avgångar per vecka flugit till Island och sedan vidare med linjenätet till
Nordamerika. Nu har man beslutat att ställa in trafiken från Arlanda under vintersäsongen
främst på grund av försenade leveranser från Airbus. Brist på flygplan påverkar även trafiken
till Edinburgh och San Francisco.
Norwegian störst i Europa till New York. Enligt siffror från amerikanska myndigheter är
Norwegian störst på transatlantiska flygresor till och från New York i dagsläget. Mellan juli i
fjol och juli i år flög flygbolaget 1,67 miljoner passagerare till och från flygplatser i New Yorkområdet. Det innebär att man gick om British Airways som hamnade på 1,63 miljoner
passagerare under samma period och område.
Återinvigning av världens längsta flyglinje. Singapore Airlines har tagit tillbaka titeln som
det flygbolag som flyger den längsta kommersiella flygrutten i världen. Rutten går från
Singapore till New York nonstop på 19 timmar.
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ADVENTSKALENDERN SOM GÖR ALLA TILL VINNARE! Vi vill tipsa om att New Hopes årliga
adventskalender med fantastiska priser att vinna varje dag under december äntligen är här.
Genom att köpa New Hopes adventskalender bidrar du till att fler barn i världen får tillgång
till utbildning, näringsriktig kost och möjlighet till en ljusare framtid. Läs mer om kalendern
här: https://newhope.se/produkter/adventskalender-2018/
Turismkalender
Kommande datum:




Baltic Sea Tourism Forum, Riga 14-15.11.2018
Matka Nordic travel fair, 16-20.01.2019
Tourest Tallinn Estonia, 8-10.02.2019

SKÅL Internationals event:



29 november – 85-årsdagen!
12 december – Jullunch

