Mars 2019
Finesse Promotions sammanställer varje månad de senaste resetrenderna. Du får även vårt
personliga ”Resetips” samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Gamla Stan centrum för Airbnb-uthyrning. Hela fem procent av bostäderna i stadsdelen finns
på Airbnb och de flesta av dem ligger i kvarteren runt Stora Nygatan där 7 procent av
bostäderna hyrs ut. Hyr man ut mer än 112 dagar per år ses det som hotellrörelse och man
måste betala moms för sina inkomster av verksamheten vilket många inte förstår.
Utländska turister vill shoppa svenskt. Enligt en rapport från Visit Sweden, Svensk Handel och
Tillväxtverket är utländska turister enormt viktiga för den svenska handeln. De shoppar för hela
63 miljarder kronor när de semestrar i landet och de varor som går bäst är de svenska. Det gör
de utländska turisterna viktiga både för handelns intäkter och butikernas möjlighet att skapa
arbetstillfällen.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Lågt pris viktigast för resenärerna. I en undersökning har man identifierat tre resenärstyper,
prisjägaren, trygghetsresenären och statusresenären. Resultatet visade att hela 51 procent av
resenärerna är villiga att jaga priser när de bokar sin fritidsresa, 32 procent tänker främst på
säkerheten och 17 procent styrs av status.

Den nordiska Michelin-guiden 2019. Årets nordiska Michelinstjärnor delades mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige. Tre nya tvåstjärniga restauranger korades: Gastrologik i
Stockholm, KOKS på Färöarna och återuppståndna Noma i Köpenhamn.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Minskat tryck på bokningar i sommar enligt Ticket. De flesta av sommarens bokningar går till
resmål runt Medelhavet men ännu finns det gott om både hotell och flyg att boka. Tio i
topplista över de populäraste destinationerna i sommar ser ut som följer: 1.Mallorca, 2.Kreta,
3.Split, 4.Alanya, 5.Rhodos, 6.Cypern, 7.Bangkok, 8.New York, 9.Malaga och 10.Alicante.
Apollo ökar 20 procent till Albanien. Researrangören har 29 hotell fördelade på de albanska
semesterorterna Saranda, Dhermi, Himara och Durres och fyra till öppnas inför sommaren
2019. Apollo flyger i sommar till Albanien från Arlanda, Landvetter, Kastrup och nytt för i år
även Visby.
CWT - det nya officiella namnet på Carlson Wagonlit Travel. Klassificeringen med tre bokstäver
är en kombination för att hedra bolagets arv och dess ambitioner om digitalt ledarskap, samt
att spegla de tre grundpelarna i företaget: förenkla företagsresor, hitta möjligheter och öppna
upp till samarbete med företag. De går också hand i hand med intentionen att vara den
obestridda globala ledaren inom digital affärsresa, hotelldistribution samt möten och
evenemang.

TURISM – Sverige
Kinesisk turism till Sverige backade förra året. Troligtvis beror trendbrottet på ändrade
resvanor och ökad ekonomisk oro i Kina. Under Kinas stora resehögtid, det kinesiska nyåret,
reser normalt runt 400 miljoner kineser inrikes och cirka sju miljoner firar utomlands. Men
kineserna väljer bort långväga resmål eftersom tillväxten i landet 2018 var den lägsta på nästan
30 år. I Sverige minskade den kinesiska turismen med fyra procent förra året jämfört med 2017.
Turismen fortsätter att växa i Sverige. Detta beror på den lågt värderade svenska kronan. I fjol
såg man en ökning av gästnätter med hela tre procent jämfört med 2017. Trenden med
långväga besökare ökar, så även gästnätter från de nordiska grannländerna.

Fortsatt ökning av besökare i Stockholm. 2018 stod Stockholms län för nära en fjärdedel av
landets totala gästnätter, vilket motsvarar 14,5 miljoner gästnätter. Jämfört med 2017 var det
en ökning med 3,5 procent.

TURISM – Internationellt
Turismen tillbaka till Tunisien. Efter oroligheterna i samband med den arabiska våren 2011 har
nu intresset för att resa till Tunisien återigen ökat. Försäljningen av “early bookings” har ökat
med hela 70 procent mellan 2015 och 2019. Populära orter på resmålet är Sousse, Monastir och
Hammamet.

HOTELL - Internationellt
Paris stämmer Airbnb på 131 miljoner. Boendetjänsten ska ha publicerat 1 000 illegala
annonser motsvarande 131 miljoner kronor enligt staden. Parisborna får enligt lag hyra ut sina
bostäder i 120 dagar per år. Annonserna måste innehålla ett registreringsnummer för att man
ska kunna säkerställa att uthyrningstiden inte överskrids.
Stark årsredovisning från AccorHotels 2018. Hotellkedjan har genomgått djupgående
förändringar, vilket givit utdelning enligt årsresultatet. Med intäkter på drygt 3,6 miljarder euro
och en tillväxt på 8,8 procent fortsätter AccorHotels att växa.
Hotellrum för glassälskare i Helsingfors. På Klaus K Hotell i Helsingfors kan man under
begränsad tid boka en Sweet Suite; ett rum för glassälskare. I Sweet Suite kan man se på filmer
medan man ligger i sängen och äter glass, eller ta en spabehandling och äta glass i det
avkopplande badet. Rummet är designat av de finländska inredarna Anna Pirkola och Kirsikka
Simberg från designstudio Plenty.

TRANSPORTER – Sverige
Inrikesflyget fortsätter att minska. Av de 38 flygplatser som ingår i Transportstyrelsens statistik
visar bara 10 stycken plus under 2018 jämfört med året innan. Ungefär 250 000 resenärer valde
bort flyget vid resor inom landet förra året.
Swedavia ökar vinsten med 42 miljoner passagerare. Drygt 42 miljoner passagerare flög till
eller från Swedavias flygplatser under 2018. Rörelseresultatet uppgick till 682 miljoner kronor

jämfört med 651 miljoner året innan och nettoomsättningen ökade från 5,7 miljoner kronor till
6 miljoner.
Hälften av svenskarna känner skam inför flygresor. Ett av de mest diskuterade
transportmedlen förra året var flyget. Enligt en undersökning tycker 69 procent av svenskarna
att flyget är ett miljöproblem, en ökning med 10 procent sedan 2017. Omkring hälften får dåligt
samvete vid bokning av flygbiljett men få tänker upphöra med sitt flygresande då man anser att
det i viss mån är nödvändigt.

TRANSPORTER – Internationellt
Ryanair splittrar flygbolaget i fyra delar. Flygbolaget rapporterar en förlust på 20 miljoner
euro, alltså drygt 200 miljoner kronor, under det tredje kvartalet av det brutna räkenskapsåret.
Ryanair strukturerar om i nuvarande Ryanair Group. Michael O´Leary ser gärna fler uppköp
efter att Lauda Motion nu är en helägd del i gruppen. Nu skapas fyra fristående flygbolag med
egna AOC inom Ryanair Group: Ryanair UK, Ryanair DAC, Ryanair Sun och Laudamotion. Alla
fyra bolagen kommer att ha egen ledning medan Michael O´Leary fortsätter som frontfigur för
hela gruppen.
Baltic Queen tillbaka i trafik. Efter en sex veckor lång uppfräschning på Remontowa-varvet i
Gdansk, Polen är Baltic Queen nu tillbaka på rutten Stockholm - Tallinn. Renoveringen ombord
Baltic Queen omfattar allmänna utrymmen, restauranger och tekniska arbeten. Allt för att öka
komforten för resenärerna och för att öka fartygets energieffektivitet och miljövänlighet.
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Gratis Inträde
Månadens resetips är Malta! Här finns något för alla; bad, dykning eller varför inte en tur i
kajak i det kristallklara Medelhavet. Malta har en rik historia som sträcker sig över 7 000 år,
passa på att besöka kyrkor och tempel och upptäck Malta, Gozo och Comino. Varför inte
arrangera ditt nästa event på Malta? Mer om detta finner du här.
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Hamburg Convention MICE event 14.03.2019
European Maritime Day 16-17.05.2019 Lissabon
Sverigedagarna 24-26.05.2019
Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 21 & 22.08.2019

SKÅL International Stockholm event:
 Skål Nordic kongress Köpenhamn 25- 26.5.2019
 Skål Världskongress Miami 14-21.09.2019

