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

KONKURRENSKRAFT – Sverige
En av fem stadskärnor ökade sin marknadsandel 2017. I en analys av Sveriges kommuner med
en definierad stadskärna har man under perioden 2016-2017 inriktat sig på hur respektive
kommuns detaljhandelsomsättning fördelats och förflyttats mellan stadskärna, externhandel
och övrig fysisk handel. Stadskärnornas marknadsandel av kommunernas totala fysiska
detaljhandelsomsättning gick ned med 0,4 procentenheter och stannade på 25,5 procent år
2017. En av fem stadskärnor ökade trots detta sin marknadsandel. Stadskärnor i småstäder
hade högst marknadsandel, men var också den kategori som backade mest under perioden.
Göteborg toppar världsrankning i hållbarhet. Bland 50 städer i världen placerar sig Göteborg
för tredje året i rad i topp som bästa stad på hållbarhet. Med 95 av 100 möjliga poäng kom
Göteborg högst i rankingen bland mötes- och evenemangsstäder enligt Global Destination
Sustainability Index (GDSI). I fjol fick Göteborg ihop 92 poäng och tog även då förstaplatsen.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Level utmanar Norwegian på långlinjerna. Norwegian är störst med långlinjer till lågpris över
Atlanten. Nu får de konkurrens av Level som gjort en framtidsplan som på allvar tar sig an

Norwegian. Level påbörjar nu en kraftfull expansion och redan nästa år ska flottan ökas, år 2023
ska det finnas 43 flygplan i flottan.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Puerto Rico tillbaka i Vings program. Researrangören erbjuder tre olika kryssningar i södra
Karibien där man i kombination själv kan välja att stanna i San Juan eller vid en strand utanför
staden under valfri tid. Ving har 18 hotell i huvudstaden San Juan och på stränderna öster om
staden. Man har allt från femstjärniga hotell till lite enklare varianter mitt i gamla stan.

TURISM – Sverige
Krakows krubbor på Hallwylska Museet. Mellan den 10 november 2018 till den 27 januari 2019
kan man se julens utställning. Julkrubborna från Krakow tillhör en unik hantverkstradition i
Polen som har anor från medeltiden. Världsarvsstaden Krakows kyrkor och historiska byggnader
har inspirerat till krubbornas utformning.

TURISM – Internationellt
Japan, populäraste resmålet i Asien. Bland Asiens alla destinationer är det Japan som ligger
överst på listan över vilket land de flesta skulle vilja besöka någon gång i livet (28%). En av fyra
(24 %) drömmer om Maldiverna och en femtedel (20 %) vill helst besöka Kina. Det man helst vill
ha på resan är kultur- och matupplevelser följt av sol, bad och shopping.

HOTELL – Sverige
Grand Group öppnar hotell vid Stureplan. I februari 2019 slår portarna till nysatsningen
Sparrow upp. Hotellet ligger i samma fastighet där hotell Drottning Kristina tidigare legat.
Hotellet kommer att ha 88 rum och för första gången står koncernen själv för
konceptutvecklingen.
TRANSPORTER – Sverige
Endast 10 procent är villiga att hoppa över flyget på utlandssemestern. Enligt en
Sifoundersökning kan endast en tiondel av svenskarna tänka sig att shoppa mindre eller avstå

från att flyga utomlands. 4 procent kan inte tänka sig någon förändring alls. Men hela 96
procent är villiga att göra någon form av förändring för att minska sin klimatpåverkan. Här ser
man svaren på frågan; Vad kan du tänka dig att göra för att minska din klimatpåverkan? 1.
Sopsortera, 51 procent, 2. Minska användandet av plast, 48 procent, 3. Äta lokalproducerade
varor/varor i säsong, 41 procent, 4. Äta mindre kött, 26 procent, 5. Avstå från att ta flyget
inrikes, 23 procent, 6. Avstå från att åka bil och istället åka mer kollektivt/cykla/åka tåg, 20
procent.
Privat busslinje startar i Sigtuna. Eftersom Sisyfosgruppen som driver Wenngarn slott tycker att
det tar för lång tid att ta sig till Arlanda med SL, har man beslutat att starta en egen busslinje.
Bussen är en direktlinje till Arlanda med stopp i både Märsta och Sigtuna. Den kommer att gå
morgon och eftermiddag och är gratis.
Birka utökar sitt program för sommaren 2019. Man går från 11 till 13 långkryssningar vilket
medför en ökning på 20 procent. En av de nya destinationerna är Klaipeda i Litauen som är ett
relativt okänt turistmål för svenskar men väl värt ett besök. Restauranger och vackra stränder
utlovas.

TRANSPORTER – Internationellt
Icelandair och WOW Air går samman. Icelandair köper samtliga aktier i WOW och flygbolagen
börjar samordna sin trafik. I nuläget ser det ut som att verksamheten fortsätter som två olika
varumärken. Enligt förra årets siffror hade det dubbelt så stora Icelandair 4,4 miljoner
passagerare medan WOW hade 2,8 miljoner passagerare. Tillsammans blir de ett flygbolag med
betydande tyngd i trafiken över Atlanten.
Turkish Airlines gör rekordvinst. Efter att ha ökat både passagerar- och lastintäkter lyckades
flygbolaget nå en total omsättning på 4 miljarder dollar under årets tredje kvartal.
Försäljningsintäkterna ökade under samma tidsperiod jämfört med i fjol med 20 procent till 9,9
miljarder dollar.
Ökning av flygningar till finska Lapplands flygplatser. Lappland når nu över 50 destinationer
från hela världen . Förutom regelbundna flygningar har nya internationella flyglinjer öppnat i
år till Lappland. Finavias fem flygplatser i Lappland flyger totalt 677 julcharterflyg, vilket är 89
flygningar mer än förra året och en ökning på 15 procent. De flesta turisterna kommer från
Storbritannien.
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Gratis Inträde
Månadens resetips är julmarknaden i Tallinn! Kryssa med Tallink Silja Line till marknaden som
förflyttar dig genom tid och rum ända till medeltiden. På Rådhustorget i Tallinn hittar du denna
sagolika julmarknad med massor av hantverk, glögg, pepparkakor och om du har tur kommer
även tomten på besök. Mer om marknaden och kryssningar dit hittar du här.
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Reiselivsmessen Oslo Norge 11-13.01.2019
Matka Nordic travel fair, 16-20.01.2019
Panorama B2B event 15.02.2019
Ferie for alle Herning Danmark 22-24.02.2019
Hamburg Convention MICE event 14.03.2019
ITB Berlin 6-10.03.2019
Sverigedagarna 24-26.05.2019
Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 21 & 22.08.2019

SKÅL International Stockholm event:





29 november – 85-årsdagen!
12 december – Jullunch
Skål Nordic kongress Köpenhamn 25- 26.5.2019
Skål Världskongress Miami 14-21.09.2019

