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

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Internationella reseproffs provar svensk natur. I september genomförs världskongressen
Adventure Travel World Summit i Göteborg med Visit Sweden, Tillväxtverket och flera svenska
turistorganisationer som värdar. Kongressen arrangeras av Adventure Travel Trade Association
och Sverige valdes som värdland på grund av den naturnära livsstilen och sina höga ambitioner
för hållbarhet.
Eventbranschen slår omsättningsrekord. Investeringar i event ökade med 6 procent och
passerade 7 miljarder kronor 2018. Även satsningar inom sponsorskap/företagssamarbeten
ökade under fjolåret men mest sticker investeringarna i företagsinterna event ut med en ökning
på hela 7,5 procent. Den samlade omsättningen för branscherna uppgick 2018 till 14,8 miljarder
kronor.
Arlanda i topp i Europa med trafik till Medelhavet. Semestertrafiken till Medelhavet når nya
rekord i sommar, vilket gör Arlanda till en av de flygplatser i Europa med flest flygbolag till
samma destination. Turkiet och Grekland är de två länder i Medelhavsområdet som får mest
trafik från Sverige. Det beror till viss del på den svaga svenska kronan som ändå står sig
någorlunda mot den turkiska och grekiska valutan.
Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj nästa år. Sveriges nya godshamn, Stockholm Norvik
Hamn, har ett naturligt djup på 16,5 meter och den kajlängd och terminalyta som krävs för att
kunna ta emot de största fartygen i Östersjön. Hamnen blir ett nytt, effektivt och hållbart

transportnav med bra anslutning till större vägar och järnväg samt kort insegling från
farlederna.
SAS slutar med taxfree ombord. Flygbolaget har som mål att minska utsläppen med minst 25
procent till år 2030. Genom att minska den totala lastade vikten på flygplanen, minskar man
även bränsleförbrukningen och därmed också onödiga utsläpp. SAS arbetar på att hitta andra
lösningar för att resenärer ska kunna handla i anslutning till sin resa.
Linköping City Airport bryter trenden. Statistiken från Swedavia har den senaste tiden pekat
nedåt för i stort sett alla tio statliga flygplatser. Men inte på Linköping City Airport, där maj
månad blev den tredje bästa någonsin för KLM som ökade med nästan 9 procent.
Östersund blev årets stadskärna. Utnämningen ägde rum den 22 maj i Linköping. Tre städer
gjorde upp om den prestigefyllda titeln “Årets Stadskärna 2019” och konkurrensen var hård.
Det stod mellan Karlskrona, Åmål och Östersund där den sistnämnda tog hem titeln.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Flyget minskar. Enligt Transportstyrelsens vårprognos väntas antalet flygpassagerare på de
svenska flygplatserna minska med nästan 5 procent 2019. Detta efter nio år med oavbruten
ökning, men redan 2020 tros efterfrågan vända uppåt igen. Fram till år 2025 förutspår man en
årlig genomsnittlig ökning av antalet flygpassagerare på 1,7 procent.
Trippus skriver kontrakt med amerikanskt storbolag. Keller Williams, en av världens största
fastighetsmäklarfirmor, tecknar ett treårigt avtal med Trippus. Firman har en omfattande
mötes- och evenemangsverksamhet samt ett stort antal utbildningsprogram. Varje år
arrangeras flera hundra event med hundratusentals deltagare, det är ungefär 10–15 gånger
större volymer än Trippus typiska storföretagskunder i Skandinavien.
Norwegian drar ner på långlinjerna från Skandinavien. USA fortsätter att locka resenärer men
är också ett resmål med större efterfrågan på sommaren än under vintern. Därav bantar
flygbolaget ner sina långlinjer från de tre skandinaviska flygplatserna inför vintersäsongen.
Även denna sommar flyger Delta förbi Stockholm. För att undvika att konkurrera med SAS och
Norwegian väljer Delta Köpenhamn som enda skandinaviska flygplats i år liksom i fjol. Delta har
troget gästat Arlanda genom åren, men sedan i fjol har bolaget inte dykt upp i Stockholm.
Framförallt har Delta flugit till JFK från Arlanda men konkurrensen från SAS och Norwegian är
hård. Tillsammans har de 11 avgångar i veckan till New York.
SAS och Airbus inleder forskningsprojekt. Inför framtidens el- och hybridflygplan inleder nu
SAS och Airbus ett projekt för att undersöka möjligheterna att utveckla denna typ av flygplan.
Man vill genom samarbetet ta fram en faktabas där utvecklingen av den nya tekniken

kombineras med en förståelse för hur den påverkar ett flygbolags vardag. Airbus har som
målsättning att ta fram klimatneutrala flygplan med noll procent utsläpp till år 2030.
Fler flyger med Finnair. Samtliga bolag inom Finnair-koncernen transporterade totalt 1 295 300
passagerare under maj månad, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad i
fjol.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Närresor ökar i sommar enligt Viking Lines bokningsstatistik. Inför sommarmånaderna juni, juli
och augusti ökar svenskarnas intresse för att resa inom Östersjöregionen enligt rederiets
bokningsstatistik. Jämfört med i fjol har bokningarna av reguljärresor ökat med 5 procent.
Åland och Helsingfors är de populäraste destinationerna och man räknar även med att sälja slut
på sommarens nyhet som är tre långkryssningar till Visby.
Nedåtgående trend bland sommarbokningarna. Enligt Ticket har svenskarnas
resebokningsbeteende minskat med hela 13 procent under perioden 1 april - 20 september i
jämförelse med föregående år. Nästan hälften av svenskarna, 45 procent, planerar trots detta
att resa utomlands i sommar och 14 procent svarar att de fortfarande funderar på saken.

HOTELL - Sverige
K3 Travel köper Hotel Express. Örebroföretaget K3 Travel köper nu upp den väletablerade
franchise verksamheten Hotel Express. Hotel Express International med säte i Kristiansand,
Norge har verksamhet i ett 30-tal länder. K3 Travel köper nu upp franchise verksamheten och i
och med detta flyttar huvudkontoret till Örebro.

HOTELL - Internationellt
Nordic Choice börjar med elskotrar. För att bidra till ett klimatsmart samhälle och att erbjuda
hotellgästen upplevelser som förenklar vistelsen har Nordic Choice Hotels nu ingått ett
samarbete med MobilityTech-bolaget AYO och installerar el-scootrar på 82 av sina hotell i
Sverige, Norge och Danmark. Gästen bokar en scooter genom AYOs mobilapp där denne utöver
själva bokningen också låser upp, låser, betalar och returnerar den.

TURISM – Sverige
Nordic Camping först i campingvärlden med flexibel produkt. Enligt företagets
marknadsundersökningar efterfrågar gästerna frihet och flexibilitet. Det vill man nu ge genom

att låta gästen välja den nya produkten, Flex. Väljer man det alternativet kan vistelsen avbokas,
oavsett skäl, ända fram till kl 15 dagen innan ankomstdatum.
Det kokar om Västmanland. Sedan 2010 har besöksnäringen i Västmanland visat en positiv
utveckling. Sysselsättningen och likaså antalet gästnätter har ökat kraftigt i hela regionen.
Sysselsättningen ökade med 16 procent från 2010 till i fjol och besöksnäringens omsättning
ökade under samma period med 25 procent och uppgick till 3,4 miljarder kronor.
Passagerarminskningen fortsätter även i sommar. Passagerarsiffrorna från Swedavia för maj
månad visar att raset på de svenska flygplatserna fortsätter. Dock är nedgången på Arlanda
denna gång större än på Bromma, nämligen 3 mot 5 procent. Detta drabbar bland annat SAS
och Norwegian.

TURISM – Internationellt
Mest sol för pengarna i sommar. Den albanska badorten Saranda hamnar i topp på listan över
de mest prisvärda och soliga semesterdestinationerna i sommar. Saranda har i genomsnitt 97
soltimmar per vecka och ett genomsnittligt pris per soltimme på 18 kronor. De många
soltimmarna i kombination med låga kostnader för bland annat mat och dryck gör att Saranda
hamnar på första plats. På andra plats kommer Varna i Bulgarien, också med 18 kr per
soltimme, men med något färre soltimmar per vecka jämfört med Saranda. På tredje plats
hittar man den tunisiska huvudstaden Tunis med 20 kronor per soltimme.

TRANSPORTER – Sverige
BRA blir ett turbopropflygbolag. BRAs flygplansflotta kommer näst intill att halveras när Avromaskinerna försvinner, men trots det räknar flygbolaget med att kunna hålla samma kapacitet
som idag. Detta innebär att BRA redan i slutet av 2020 kommer att ha övergått till en ren
turbopropflotta.
Eldrivna plan i inrikestrafiken inom 10 år. Energiexpert Karin Byman spår att man kommer att
använda eldrivna plan av något slag i den svenska inrikestrafiken inom tio år. Dock kommer de
inte att kunna jämföras med de stora plan man flyger med till Thailand. Hon tänker sig snarare
elflyg som kan ersätta busstrafiken i Norrlands inland.
Air Serbia tillbaka på Landvetter. Efter ett uppehåll på sju år börjar flygbolaget trafikera
Göteborg Landvetter Airport igen från och med den 17 juli. Den nya destinationen är Serbiens
tredje största stad Niš, som ligger mitt i Balkan, i östra Serbien vid floden Nišava. Korsande
europavägar förbinder även staden med Asien och Västeuropa.

TRANSPORTER – Internationellt
Air Leap expanderar. Nyligen presenterade Air Leap en ny linje mellan Arlanda och Åbo med
start den 26 augusti. Flygbolaget utökar nu med ytterligare en linje mellan Arlanda och Oslo.
Under Almedalsveckan kommer Air Leap även att flyga mellan Arlanda och Visby.
Norwegian och tågbolagen vinnare på SAS-strejken. Den veckolånga pilotstrejken gjorde SAS´s
konkurrenter till vinnare. Norwegian Air satte in flera extra flygturer och SJ och andra tågbolag
förlängde tågen på populära sträckor.
Bättre tåganslutningar till kontinenten 2020. Den största ambitionen i SJs ansökan för
nästkommande års tidtabell är att förbättra möjligheterna för svenska tågresenärer som vill
resa vidare ut i Europa via Köpenhamn. Med på önskelistan till Trafikverket finns även flera nya
snabbtågsavgångar på södra och västra stambanorna. Godkänns ansökan så börjar den gälla
den 15 december i år.
Air Europa startar nytt direktflyg från Arlanda. Den nya direktlinjen går till Madrid med start
den 17 juni. Linjen trafikeras på måndagar, onsdagar och fredagar i juni och juli samt på
måndagar och onsdagar från augusti till 13 september 2019. Via Madrid kan man också resa
vidare till flygbolagets destinationer i Sydamerika.
China Eastern tillbaka på Arlanda. Efter ett uppehåll under vintern har Arlanda fått tillbaka den
efterlängtade linjen till Shanghai. China Eastern har även meddelat att den nu blir en
åretruntlinje. Utvecklingen på sträckan har varit bra, både vad gäller passagerare och frakt då
affärsresenärer varit en återkommande grupp resenärer. Man räknar med en marknad på
200 000 årsresenärer vad gäller trafik mellan Sverige och Kina.
Uber lanserar helikoptertjänst i New York. Till en början kommer tjänsten Uber Copter, som
lanseras den 9 juli, endast vara tillgänglig för diamond- och platinum-medlemmar. Tjänsten går
ut på att kunden beställer en bil från Manhattan till en helikopterplatta på södra delen av
halvön för att därifrån flygas till JFK Airport. Resan kommer totalt att kosta mellan 200 och 225
dollar med bilresan till helikopterplattan inräknad.
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Sommarens resetips
Här några av Martins personliga favoriter.
I nämnd ordning – Agadir i kombination med Marrakech, Istanbul och Kyrenia på Norra Cypern.
Prisvärt, ”blodfyllt”, gott, spännande och annorlunda.
I Agadir bor du förslagsvis på strandnära Mogador Al Madina, i Marrakech på lilla Riad Matins
De Marrakech, i Istanbul på något av HHK:s två hotell och i Kyrenia på Manolya Hotel.
Glöm inte heller shopping i Wasahamnen – www.wasaretro.com – trevlig sommar!

Turismkalender

Kommande datum:
● Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 21 & 22.08.2019
SKÅL International Stockholm event:
● Skål Världskongress Miami 14-21.09.2019

