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

KONKURRENSKRAFT – Sverige
MTR Express och Svensk Friidrott arrangerar Finnkampståget. Inför Finnkampen som går av
stapeln den 24-25 augusti på Stockholms stadion kommer MTR Express och Svensk Friidrott
fördjupa sitt partnerskap och tillsammans arrangera Finnkampståget - ett eventtåg för alla
friidrottsintresserade som vill uppleva Finnkampen på plats.
Regeringen miljonsatsar på turism. Regeringen satsar 10 miljoner kronor samt arbetar fram en
ny strategi för att få fart på besöksnäringens outnyttjade potential. Bland annat vill man satsa
på att skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden.
Blocket startar reseförsäljning. Blocket vill nu öppna ett nytt affärsområde och öka
omsättningen genom att starta Blocket resor. Man tror på en tillväxtpotential och vill satsa på
klimatsmart resande genom tydliga val vid flygbokning.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Fotografiska öppnar ytterligare ett museum. Tidigare har Fotografiska meddelat att man
kommer att utöka internationellt till London och New York. Nu kommer det tredje tillskottet,
nämligen Tallinn, huvudstaden i Estland.

Uppgradering av Boeing godkänns av FAA-kommitté. Olycksmodellen Boeing 737 Max, som
varit inblandat i två dödskrascher, ska få uppdaterad mjukvara och piloter rekommenderas
samtidigt ytterligare utbildning i planets automatiska säkerhetssystem MCAS. Detta ses som ett
viktigt steg mot att upphäva modellens flygförbud.
Nordiskt flygbolag med sikte på trafik till USA. Färöarnas flygbolag, Atlantic Airways, vill satsa
på att koppla samman öarna med New York. Flygbolaget genomgår just nu en stark
tillväxtperiod och utökar sin flotta till flygplan med bättre kapacitet. Man planerar en helt ny
inriktning av flygprogrammet. Just nu finns linjer till ungefär tio europeiska storstäder och ett
fåtal nordiska flygplatser där Köpenhamn är viktigast. Intresset för Färöarna har ökat och
Atlantic Airways vill nu ta vara på möjligheten att starta en linje till New York.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
BIG Travel lägger ner 10 kontor. Eftersom området privatresor i Sverige pekar nedåt, måste
man se över verksamheten och göra nedskärningar för att bibehålla lönsamheten. De kontor
som drabbats nådde inte uppsatta mål, vilket gjort att man valt att lägga ned dessa.
Allt fler reseföretag anmäls till ARN. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har sett en ökning
av anmälningar på reseföretag med hela 56 procent på två år. Samtidigt har anmälningarna mot
resebyråer och researrangörer minskat med 16 procent. Anmälningar mot flygbolag står för den
största delen av ökningen.
Rekordår 2019 för STS Alpresor. Mellan december och april reste över 50 000 personer till
alperna med arrangören. Det är en ökning med 8 procent mot tidigare rekordår 2017.

TURISM – Sverige
Kryssningstrafiken - positiv påverkan på Stockholmsregionens ekonomi. Den totala positiva
ekonomiska effekten av den internationella kryssningstrafiken var i fjol nästan 2 miljarder
kronor och genererade 1 100 arbetstillfällen i Stockholmsregionen. Stockholm är en populär
kryssningsdestination och passagerarna är oftast väldigt nöjda.
Stor efterfrågan på Birka Cruises långkryssningar. Det nya resmålet, Klaipeda, sålde slut på
endast en månad och några få platser finns kvar på kryssningen till midnattssolen i Luleå vid
midsommar. En anledning till framgångarna tros vara att fler svenskar väljer att resa flygfritt.

TURISM – Internationellt
Resebarometern 2019 enligt Vagabond. Resandet minskar på grund av fjolårets värmebölja,
klimatångest och valutaras. Redan 2018 minskade fritidsresandet till utlandet enligt Vagabonds

resebarometer och det gäller både resandet till grannländerna och långväga resande.
Utsikterna visar att resandet förmodligen kommer minska även i år. Hela 35 procent svarar i
undersökningen att de kommer att dra ner på sitt utlandsresande 2019.

TRANSPORTER – Sverige
Flixtrain vill konkurrera med SJ. Det tyska bolaget Flixbus som i fjol köpte upp Swebus, avser nu
att ansöka om tillstånd att få köra tåg i det svenska tågnätet under namnet Flixtrain. Sträckorna
man vill köra är Stockholm - Malmö, Stockholm - Göteborg och Malmö - Göteborg.
Kraftig minskning av flygresandet under årets första kvartal. Jämfört med mars 2018 minskade
antalet passagerare på de svenska flygplatserna med nästan sju procent. Endast sex av 38
flygplatser med linje- och chartertrafik visar en ökning under första kvartalet jämfört med
samma period i fjol.

TRANSPORTER – Internationellt
Norwegian expanderar i Sydamerika. Den nya destinationen blir Peru och huvudstaden Lima.
Rutten kommer att utgå från Spanien, men man har ännu inte bestämt om det blir från
Barcelona eller Madrid. Detta blir flygbolagets första linje utanför Gatwick och den tredje till
Sydamerika.
Tre nya flygbolag på Helsingfors flygplats. Finavia strävar efter att utöka antalet tillgängliga
flygvägar på sina flygplatser. Allt för att kunna erbjuda sina kunder goda förbindelser världen
över. Under sommaren 2019 välkomnar man tre nya internationella flygbolag till Finland,
nämligen Air Serbia, Tibet Airlines och Juneyao Air.
Luftbro från Kina till Helsingfors. Flygplatsen i Helsingfors fortsätter att växa, i fjol hade man en
tillväxt på 10,4 procent jämfört med 2017, och under sommaren tillkommer två nya kinesiska
flygbolag. Över 50 avgångar i veckan till åtta destinationer gör att det i det närmaste skapas en
luftbro mellan Kina och Helsingfors.
Jet Airways i konkurs. Indiens näst största flygbolag har upphört med sin verksamhet på grund
av ekonomiska problem. Flygbolaget etablerades 1992 och hade 16 000 anställda, mer än 350
dagliga flygningar till 43 destinationer i Indien samt 15 internationella destinationer.
Boeing: Notan för 737 Max. Efter två dödsolyckor i Etiopien och Indonesien har det initialt
kostat Boeing 1 miljard dollar att hålla sitt plan 737 Max på marken. I notan ingår uppdatering
av mjukvaran, högre produktionskostnader och utbildning av piloter.
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Gratis Inträde
Resetipset för maj månad är Hanaholmen, Esbo, Finland! Vår egen Lars Lerin ställer ut sina
konstverk mellan den 24/5-25/8-2019. Galleriet har öppet dagligen kl. 10-20 och har fritt
inträde. “Lars Lerin är en av Sveriges mest älskade och uppskattade konstnärer som med sina
akvareller målat sig rakt in i svenskarnas hjärtan. Lerins konstverk uppmärksammar allt från
djur och nordisk natur till övergivna byggnader och krigshärjade syriska städer.” Läs mer här.

Turismkalender
Kommande datum:
● 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

