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Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Stockholmsmässan ska bygga en ny hall på 7 000 kvm. Vid vissa slutsålda mässor
tvingas man idag tacka nej till utställare och bland andra kardiologkongressen kräver större
utrymme. Bygget kan komma att starta år 2008 för att stå klart två år senare.
Stockholm stads hotellgrupp varnar för en annalkande rumsbrist trots flera nybyggen.
Beläggningen på stadens hotell har ökat stadigt sedan den 11 september år 2001 och var förra
året 67 procent. Hotellgruppen anser att Stockholm behöver minst 2 100 nya hotellrum till år
2010.
Choice Hotels satsar ekologiskt med nya frukost-, lunch-, och middagsalternativ.
Clarion Hotel är först i Sverige och satsningen genomförs även i Oslo och Köpenhamn.
Tingsrätten har frikänt Telia Soneras koncernchef Anders Igel och före detta sverigechef Marie
Ehrling från mutåtal. Domen gör att det åter är lättare för företag att bjuda in kunder
till event utan att det klassas som mutor.
Tage Hotels, med konferenshotellen Häringe Slott, Tammsviks Herrgård och Grythyttans
gästgivaregård, ska expandera utomlands. Fram till år 2010 ska det öppnas ett exklusivt
hotell på Manhattan, en vingård i Toscana och en resort i Västindien.
Tre stora medicinska kongresser har valt Göteborg som kongresstad framför stora
europeiska städer. Närheten till centrum är Göteborg Convention Centre och Svenska Mässans
största fördel i konkurrensen. De medicinsk anknutna kongresserna ESTRO, EBMT och
ECTRIMS förväntas locka 10 000 delegater som spenderar cirka 123 miljoner kronor.
Kockums satsar på att bygga flytande lyxhotell, bostäder och kontor. Det första
kontorskomplexet börjar byggas efter nyår och kommer att säljas för 40-50 miljoner kronor.
Byggandet sker i Karlskrona men kommer på sikt flyttas att till Bulgarien.
Hos Radisson SAS kan man nu enkelt tillaga sin egen espresso på hotellrummet eller
under konferensen. Alla businessclassrum, sviter och konferensrum har nu en egen
espressomaskin.
Hotellfastighetsbolaget Pandox tror att Stockholm kommer att stärkas som
destinationsstad och efterlyser fler arenor, både för sport och för evenemang. Kapaciteten
bör vara 5 000-6 000 personer då det är stor efterfrågan i det segmentet. Vidare uppskattas
att de goda tiderna för de svenska hotellen består tillsvidare.
Hotell Tylösand satsar på SPA med en investering på 45 miljoner kronor. Hotellet har fått
en ny spaavdelning som bygger på fyra hörnstenar: kost, träning, vila och bad.
Grand Hôtel har öppnat en sin nya svit. Den 330 kvadratmeter stora sviten är den första i
Stockholm av internationell klass och har bland annat biosalong, spaavdelning och två
balkonger. Priset är 55 000 kronor per natt.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Helsingfors hotellkapacitet ökar. Idag har Helsingfors cirka 7 300 rum som inom kort
kommer att öka med 400. Det blir både budget- och lyxalternativ, bland annat öppnas ett
hotell i en gammal fängelsebyggnad på Skatudden.
Ett gigantiskt undervattenshotell planeras i Dubai. 20 meter under havets yta ska
Hydropolis ligga med 220 rum och en total yta på 350 fotbollsplaner. Ovanför ytan ska det
bland annat finnas en plastkirurgisk klinik och ett marinbiologiskt forskningslaboratorium.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Ett nytt samarbete ska sälja Lappland utomlands. Swedish Lappland är ett samarbete
mellan Visit Sweden, Nutek, Luftfartsverket, Icehotel, Strömma Turism & Sjöfart och
länsturistorganisationerna i Norrbotten/Lappland. Tillsammans ska de produktutveckla,
exportera och marknadsföra upplevelser.
Golf, segling, utförsåkning och ridning kan snart bli klassat som friskvård.
Idrottsministern ställer sig positiv till ett förslag om att begreppet friskvård utökas i
skattereglerna.
Enligt konsultbyrån AC Nielsens enkätundersökning i 41 länder är Internet den viktigaste
enskilda faktorn som inverkar på konsumentens köpbeslut. Över hälften valde
semesterresor främst på basis av Internet.
Resekoncernen Unlimited Travel Group noteras på Börsens First North. I företaget
ingår fyra specialiserade researrangörer; Ski Unlimited, Västindienspecialisten, Birdie Golf
Tours och Travel Beyond.
Den starka kronan gör resan till utlandet billigare. Riksbankens fem räntehöjningar i rad
stärker kronan och gör till exempel USA och Tokyo upp till tio procent billigare.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den första mars blir det billigare att semestra på Island. Den isländska regeringen sänker
då moms och andra avgifter. Hotellen och restaurangernas moms sänks till sju procent från 14
respektive 24,5 procent.

Restaurang och mat
S V E R I G E
I Malmö satsar krogen Soullight på en alkoholfri profil. Målsättningen är att skapa pubens
gemyt och sociala gemenskap utan alkoholens baksidor. Hälsotrenden ligger i tiden och
målgruppen är främst ungdomar, gravida, nyktra alkoholister och de som vill kunna köra hem
från krogen.
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Burger King och Taco Bars ägare i Sverige, NSP Holding, ökar omsättningen kraftigt.
Bolaget gör nu en satsning på så kallade mattorg i köpcentrum och gallerior.
Omsättningen för NSP Holding ökade med 45 procent under årets första nio månader till 263
miljoner kronor.
Fikaplatsen och själva kaffet får allt högre status på jobbet. Bland annat ska kaffet vara
exklusivt, gärna nymalet och erbjudas i olika varianter. Fikaplatsen designas och inreds ofta,
både för kunderna och för medarbetarnas väl.
I Stockholms län spenderade varje invånare i snitt 8 400 kronor på krogen år 2005.
Tillväxten inom restaurangbranschen ökar och under förra året höjdes omsättningen med 4,2
procent i Sverige.
Livsmedelsverket ska inom kort besluta om ett nytt system för hur matserveringar ska
kunna märka sina rätter. Märkningen ska visa hur nyttig maten är bland annat med tanke
på fett- och saltinnehållet.
I N T E R N A T I O N E L L T
Imre Koses, Estlands svar på brittiska TV-kocken Jamie Oliver, har öppnat innekrogen Vertigo i
Tallinn. Den rankades genast som ett av Baltikums bästa kök och erbjuder ”fine dining”
med det franska köket som ledstjärna. Restaurangen ligger på nionde och tionde våningen i
ett höghus och till sommaren öppnas en takterrass.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Ticket och Solresor har inlett ett unikt samarbete där Ticket exklusivit säljer till en ny
charterprodukt under namnet Ticket Selection. De första resorna går sommaren 2007
från Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo.
Det går bra för Sveriges resebyråer. Omsättningen ökade med sju procent under år 2005
till 25,6 miljarder kronor. Resultatet ökade från 3,5 miljoner år 2004 kronor till 139,8 miljoner
kronor år 2005.
Ving och Solresor erbjuder Kambodja som nytt chartermål i vinter. Ving har en 14
dagars kombinationsresa med tre stopp i landet, Angkor Vat, Phnom Penh och badorten
Sihanoukville.
Ticket.se har utsetts till årets bästa resesajt och fått tidningen RES stora resepris.
Tidningens läsare har via webben fått rösta fram sina favoriter bland resmål, flygbolag,
researrangörer och resesajter.
Ark Travel öppnar en DMC-avdelning för utländska företagsgrupper. Ett starkt intresse för
Sverige som resmål bland internationella företagsgrupper är det tyngsta skälet.
MZ-Koncernen med affärsresebyrån MZ Travel köps upp av Ticket som vill kunna
erbjuda affärsresor. I samband med köpet skapas en ny koncernstruktur och koncernledning
inom Ticket. MZ Travel är en av Sveriges ledande affärsresebyråer med 85 anställda och en
omsättning 2005 på 801 miljoner kronor.
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Sembo, Sveriges största bilresearrangör, har fått ny VD. Lagom till företagets 20årsjubileum är Jari Virtanen ny på chefsstolen. Sembo ska under det nya ledarskapet fokusera
på att expandera.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den börsnoterade Internetresebyrån Travelpartner öppnar verksamhet i Danmark under
namnet GoLeif. Travelpartners mål är att bli heltäckande i Norden, företaget finns sedan
tidigare i Norge och planerar även en expansion till Finland.

Turism
S V E R I G E
Det tidiga snöfallet gjorde att Skistar smygstartade säsongen i Åre redan i slutet av
oktober. Den officiella starten dröjer till december då alla nedfarter öppnas. Den tidiga
säsongsstarten är god marknadsföring för skidanläggningarna.
Snöskoteråkning i fjällen ökar i popularitet. Enbart i oktober ökade antalet nyregistrerade
skotrar med 24 procent. Bland landets skoterhandlare börjar lagren redan tömmas och det är
främst turister och stugägare som köper.
Näringsminister Maud Olofsson blir ansvarig för turismfrågor i regeringen.
Näringsdepartementet meddelar att turismen är en viktig näring som ska behandlas på samma
sätt som övriga näringsgrenar.
Antalet bilder på Sveriges största resemötesplats på nätet, Resedagboken.com, har
passerat fem miljoner. En ny bild läggs in var nionde sekund och totalt finns över 177 000
dagböcker att läsa på sajten.
Projektet ”Turistserviceställ” genomfört av Göteborgs Turistbyrå har fått
utmärkelsen ”Årets bästa turistprojekt” av föreningen Turism i Sverige (FörTur).
Turistserviceställen finns på ett 80-tal platser över hela staden och erbjuder både traditionella
broschyrer och dataterminaler.
Malmö ska locka kryssningsturister med golf och slott i Skåne. Förebilden är
Köpenhamn som väntas ta emot 300 kryssningsfartyg och 440 000 passagerare nästa år.
För att få Malmö mer attraktivt som kryssningsmål har ett femtontal aktörer bildat Malmö
Cruise Network. Målet är att få in 15-20 kryssningsanlöp till Malmö per år.
Skistar har gått in som ägare i Hammarbybacken i Stockholm och investerar i nya
snökanoner. Målsättningen är att backen ska vara snötäckt hela vintern och att Skistar ska få
ett skyltfönster till sina övriga anläggningar.
År 2012 ska Spaceport Sweden erbjuda rymdturism från Kiruna. Priset blir cirka 1,5
miljoner kronor. I USA startat rymdturismen år 2009 med Virgin Galactic som arrangör.
Företaget har redan 200 betalda förhandsbokningar.
I N T E R N A T I O N E L L T
Världsturismen ökar enligt statistik från UNWTO. Antalet internationella ankomster i
världen ökade med 4,5 procent under årets första månader till skillnad från fjolårets ökning på
5,5 procent. Afrika ökar mest i världen och de nordliga länderna leder ligan i Europa.
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USA lockar allt fler internationella besökare. Rekordet på 51,2 miljoner är från år 2000
men redan år 2010 förväntas USA ta emot 63 miljoner besökare enligt handelsdepartement.
Det är främst besökarantalet från Mexico och Kanada som förväntas öka.
Det blir dyrare att turista nästa år enligt affärsresebyrån American Express.
Hög efterfrågan på flyg, hotell och hyrbilar pressar upp priserna. Priserna på flygbiljetter
väntas stiga världen över, men i ett långsammare tempo än vad som skett i år.
För de som vill uppleva Australiens outback på allvar erbjuds ”the great Australian
outback cattle drive”. I maj och juni nästa år får ett litet antal turister chansen att delta i en
boskapsfösning 51 mil genom öknen i staten South Australia.
Hotell- och campinggäster i Rom, Venedig och Florence får från och med nästa år betala en
turistskatt på max fem euro per natt. Pengarna ska användas till att finansiera nya
satsningar på turism i städerna.

Transporter
S V E R I G E
Från våren 2007 kommer Skyways att trafikera Visby-Bromma för Gotlandsflygs
räkning. Samtidigt fortsätter Skyways flyga de egna linjerna Visby-Arlanda och Visby–
Bromma. Skyways har sedan tidigare ett liknande avtal med Gotlandsflygs systerföretag
Sundsvallsflyg.
SJ har genom ett samarbete med Pressbyrån och 7-Eleven fått 363 nya försäljningsställen i
Sverige. De flesta har öppet sju dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll och erbjuder
både köp av biljetter och uthämtning av bokade biljetter.
Silja Lines byter namn blir Tallink Silja. Namnet kommer att användas både i Finland och i
Sverige.
Comfortfram är en ny lågprisbusslinje mellan Stockholm och Norrköping / Linköping.
Lägsta pris är tio kronor och högsta 100 kronor för en enkel resa.
Nattresandet hos SJ ökar i popularitet. Under sommaren 2006 ökade beläggningen på
nattågen med 15 procent jämfört med ifjol. Efterfrågan på nattåg till fjällen bedöms bli stor
och SJ ser service som en förklaring. Exempelvis finns sex nydesignade biovagnar i nattågen
till Jämtland.
Stena Rederi har beställt två nya superfärjor från norska Aker Yards. Färjorna blir 240
meter långa och rymmer 5,5 kilometer parkeringsfiler för lastbilar och 700 meter
parkeringsfiler för bilar. Antalet passagerare är 1 200 och leverans sker år 2010.
I N T E R N A T I O N E L L T
Kvarkenrådets trafikarbetsgrupp ska undersöka hur man kan skapa en vägförbindelse
mellan Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. En teknisk utredning visar att
en bro- eller tunnelförbindelse är tekniskt möjlig.
Austrian Airlines blir den 11 december det första europeiska flygbolag som trafikerar
Irak. Två avgångar i veckan går till staden Erbil i norra Irak.
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