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Decembertrender 2008
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Lyxiga spakedjan Raison d’Etre etablerar sig i Norden och öppnar nästa år på Grand
Hôtel i Stockholm. Ambitionen är att göra anläggningen till Nordens mest exklusiva.
Turism och resor är i fokus på Vildmarksmässan som går av stapeln på Stockholmsmässan den 13-15 mars 2009. Mässan bjuder på en rad nyheter inför utomhussäsongen med
bland annat en helt ny avdelning för cykelsport. Priset för Årets Äventyrare kommer för första
gången att delas ut på mässan.
Många anläggningar i Sverige satsar på hög säkerhet och den standard som Safehotels
Alliance har arbetat fram ska bli världsstandard för hotell- och konferensanläggningar.
Hotellfastighetsbolaget Pandox spår ett mörkt 2009 för hotellmarknaden. Den normala lågkonjunkturen har förvärrats av den globala finanskrisen och ny hotellkapacitet i
Stockholm kommer att göra situationen tuffare för stadens hotell.
Sveriges bästa vandrarhem finns i Stockholm, enligt STFs medlemmar som har röstat fram
vandrarhemmet Fridhemsplan till utmärkelsen Årets kudde. Andra belönade
vandrarhem är bland andra Ammarnäs som blev Årets natur- och kulturupplevelse, samt
Härnösand/Rö som kammade hem priset för Årets miljövandrarhem.
Event- och sponsringsföreningen arrangerar en ny internationell konferens i
Stockholm den 29-30 januari 2009 med namnet ”Scandinavian Sponsorship 09”. Dagarna
innehåller bland annat paneldiskussioner om trender, events och hur man driver affärer genom
sport.
Nordic Sea Hotel och Stockholms Stadsmuseum har inlett ett samarbete där hotellgästerna kan delta i exklusiva stadsvandringar. Hotellet vill att gästerna ska känna en lokal
förankring och att hotellet är unikt på sin plats.
The European Hotel Design Awards som arrangeras av brittiska Sleeper Magazine har utsett
Villa JC Stevens på Stenungsbaden Yacht Club i Stenungsund till Europas bäst inredda
konferenslokal.
Choice satsar på västkusten där nybygget Hotel Tullen i Kungsbacka får prefixet Clarion
Collection. Grundstenen AB är fastighetsägare och hotellet med 88 rum öppnar i maj 2010.
Malmö Airport öppnar sin nya konferensdel mitt i terminalen. Lokalerna har utsikt över
start- och landningsbanan och gästerna kan arbeta till strax före incheckning. Malmö Airport
Conference & Event är namnet på konceptet som även erbjuder tilläggsupplevelser som
fallskärmshoppning etc.
Choice ska driva Luftfartsverkets planerade 400-rumshotell vid Arlanda. Hotellet ska
ha direkt anslutning till terminalerna och blir hotellkedjans dyraste hyresavtal hittills. Det
fyrstjärniga hotellet öppnar 2012.
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Nu har Nordic Light Hotels nya eventarena öppnat. Beskrivningen på Light Factory är;
nytt, ultraflexibelt, fyra meters takhöjd, ljud- och ljussystem av högsta klass, egen ingång mitt
emot Arlanda Express, exponeringsmöjligheter mot gatan samt rå och stilren design.
Behovet av hotell i Stockholm framöver är som störst inom lågprissegmentet men det
finns även en brist på exklusiva och nischade hotell. Den slutsatsen drar en hotellutredning
utförd på uppdrag av Stockholm stad.
Det blir allt populärare att konferera via video och webb nästa år enligt en underökning
av Resegeometri med 2 200 tillfrågade beslutsfattare och affärsresenärer. Miljötrenden har
backat något till förmån för ny teknik och kostnadsjakt.
Kommunala Handikapprådet i Haninge har beslutat tilldela Quality Hotel Winn Haninge
2008 års tillgänglighetspris. Motivet var bland annat hotellets positiva sätt att ta emot och
behandla gäster med funktionsnedsättning.
I N T E R N A T I O N E L L T
Det genomsnittliga priset på ett hotellrum är på väg ner i Sverige och Finland. På
Island rasar priserna medan de stiger i Danmark och är oförändrade i Norge. Norden är
fortfarande en av de dyraste regionerna i Europa visar bokningssajten hotels.coms
hotellprisindex för årets tredje kvartal.
Priset för en hotellnatt i New York, London och Barcelona har sjunkit med 25-30
procent det senaste året. Nedgången är störst där finanskrisen har kommit längst, i
Sydamerika och Mellanöstern är priserna mer stabila.
På Capsule Inn Akihabara i Tokyo kan man övernatta i en kapsel som är en gånger två
meter stor. Inne i kapseln har man tillgång till TV och radio och en övernattning kostar cirka
230 kronor.
Choice Hotels etablerar sig i Riga. Detta blir det första Clarion Collection-hotellet i Baltikum
och Choice som har haft ett expansivt år ser en fortsatt tillväxt på den marknaden.
Vid årsskiftet tar Scandic över två hotell i Wroclaw och Gdansk i Polen med sammanlagt
307 rum. Detta är första steget i hotellkedjans satsning i Östeuropa.
Mellan 1997 och 2006 minskade antalet hotell i Frankrike med 10 procent, från 30 000
till 27 000. Det är främst små hotell med färre än tre anställda som står för minskningen
medan större hotell ökade med 1 000 stycken.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Stockholm, Solna och Göteborg toppar Kairos Futures framtidsbarometer. Företaget
har bedömt Sveriges kommuners framtidsutsikter med hänsyn till ett femtiotal faktorer som
attraherar boende och skapar ett växande och dynamiskt näringsliv.
Luftfartsverket har nu öppnat en ny byggnad på Arlanda som knyter ihop den största
terminalens olika delar. Förutom ny placering av säkerhetskontroll och mer ytor satsas det på
en spektakulär taxfreebutik med fokus på svensk design och svenska färger.
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Fritidsresor visar toppresultat efter räkenskapsåret oktober 2007 till september 2008.
Omsättningen ökade med elva procent till 9,6 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev det
bästa någonsin och visade 621 miljoner kronor, vilket är en ökning med 24 procent.
Visit Skärgården har tryckt upp egna sedlar. Skärgårdspengarna gäller hos 35 av
organisationens medlemsföretag och fungerar som ett presentkort som kan omsättas till en
skärgårdsupplevelse.
Skistar utökar samarbetet med sportkedjan Stadiums ägare bröderna Bo och Ulf Eklöf.
Tillsammans med Skistar investeras 300 miljoner kronor i den helt nya upplevelseanläggningen Experium i Sälen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Internet har blivit en självklar del av resandet och näst på tur står mobilen. Enligt en
undersökning av Eye for Travel är intresset stort i branschen men erfarenheten liten. Idag har
bland annat British Airways mobila tjänster och bokningssajten lastminute.com.
Viktigt för helhetsupplevelsen i spa-konceptet är natursköna omgivningar, ekologiska
produkter och socialt ansvar. Européer, framförallt tyskar är de som spenderar mest pengar på
spa. Nya marknader där det kommer att dyka upp fler anläggningar sägs vara framförallt
Latinamerika och Östeuropa.
Turkish Airlines går med vinst och expanderar trots finanskrisen. Flygbolaget redovisar
en nettovinst på 548 miljoner dollar hittills i år och en ökad vinst med 278 procent.
Omsättningen har ökat med 36 procent till 3,6 miljarder dollar och antalet passagerare med 14
procent.
Enligt en undersökning av Eurofound är nordbor lyckligast i Europa. Allra lyckligast är
danskar och finländare, svenskarna kommer på tredje plats. Undersökningen visar även att det
finns ett samband mellan lycka och levnadsstandard.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att stödja företag som utvecklar svensk
matlagning och ett prioriterat område är småskalig livsmedelsförädling. Jordbruksverket ska
hantera projektet och visionen är att Sverige ska bli bäst i Europa på mat och upplevelser
runtomkring.
Wallmans Salonger i Malmö lägger ned sin verksamhet från årsskiftet. Resultatet har
varit negativt de senaste två åren. Man har haft 761 000 gäster under tolv års tid.
Den viktiga julbordsförsäljningen har gått bra även under finanskrisen. Trots ökad
konkurrens tror ungefär hälften landets av ledande hotell- och restaurangföretag att
försäljningen blir lika bra som förra året.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Norges deltagare i Bocuse d’Or 2007 Sven-Erik Renaa öppnar sin första egna
restaurang i Stavanger. De senaste åren har han ansvarat för det norska kocklandslaget och
varit anställd på Gastronomisk Institutt i Trondheim.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Ticket har slutfört förvärvet av den finska resebyrån Mr Travel som finns på fyra platser
i Finland. Köpet ska ge Ticket en bra position för att utvecklas vidare på den finska
resemarknaden.
Resebyråernas försäljning har avstannat enligt siffror från Svenska Resebyråföreningen.
Den största nedgången är på privatsidan där charterförsäljningen minskat med 18 procent
under det tredje kvartalet.
I sommar syns fler tågdestinationer hos charterarrangörerna. Fritidsresor har släppt
sitt tågprogram och nya badorter blir kroatiska Umag, italienska Caorle och slovenska Piran.
Nya rundresor finns också i programmet exempelvis mellan Gardasjön, Comosjön och Lago
Maggiore samt en sparesa till Venedig och Verona.
I N T E R N A T I O N E L L T
Brittiska resebyråer ökar försäljningen av traditionella paketresor och orsaken tros
vara att resenärer söker trygghet när ekonomin är orolig. I detta fall är det resegarantin man
får vid köp av paketresor som lockar.
Resenärer till Zermatt och Verbier kan i vinter ta del av STS Alpresors nyhet First Track
som innebär att man åker upp i liften klockan 07.30 och får en timmes åkning innan backarna
öppnar på riktigt.

Turism
S V E R I G E
Stockholm Globe Arenas med nya ägarna, AEG Facilities, satsar på att göra Globenområdet
till norra Europas främsta evenemangsområde. I planerna finns en hel stadsdel med
arenor, restauranger och valda delar av upplevelseindustrin.
Skistar är på väg mot en ny rekordsäsong med ett bokningsläge bättre än ifjol. Mest ökar
Vemdalen med 15 procent och Sälen med 13 procent. 77 procent av den sammanlagda
planerade logiförsäljningen är redan uppnådd och det är privatmarknaden som står för
ökningen.
Antalet turister i Sverige var oförändrat i oktober jämfört med samma period i fjol enligt
Nutek som mätt i antalet övernattningar på hotell, vandrarhem och stugbyar. Bland annat
minskade antalet turister från Kina med 45 procent medan övernattningar från de nordiska
grannländerna ökade med 7,2 procent.
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Skåne väntar på brittiska turister som vill titta närmare på kommissarie Kurt
Wallanders hemtrakter. Det har nyligen varit premiär på BBC för en miniserie med stjärnan
Kenneth Branagh som Wallander, där britterna får lära känna miljön omkring Ystad.
Musköanläggning ska bli Stockholmsregionens marina centrum, men för att planerna
ska bli verkliga måste lokalhyran sänkas. Visionen grundas på den forna marinbasens stora
kapacitet, den växande civila marina marknaden samt närheten till den planerade storhamnen
i Norvik.
Priset på fjällstugor har slutat att stiga och många stugägare hyr ut för att klara de egna
kostnaderna. Säsongen har just startat och priserna är på väg utför. Omsättningen blir
sannolikt liten med affärer som kommer att göras till 20-30 procent lägre priser.
Efter hyra och mat lägger svenska gifta män helst pengar på resor och hobby, medan
kvinnorna väljer att spendera pengar på kläder till barnen och sig själva. Var femte person
upplever att hushållsekonomin inte är jämställd.
Fjällbyn Storlien i Åre är till salu för 365 miljoner kronor. Bland annat kungafamiljen har
en sportstuga där och mäklarfirman har gott hopp om att hitta en köpare trots finanskrisen.
Sveriges turism har under de senaste tio åren utvecklats starkt och antalet utländska
besökare ökat kraftigt bland annat tack vare lågprisflyget. Men lågprisbolagen får det allt
tuffare och följden blir att Sverige riskerar att förlora flera miljarder kronor i turistinkomster.
Utvecklingen minskar även svenskarnas möjligheter att resa billigt i Europa.
I N T E R N A T I O N E L L T
Tyska racerbanan Nürburgring trotsar lågkonjunkturen och bygger ett motorsportcentrum
för cirka 2,3 miljarder kronor. På byggritningen finns hotell, konferensanläggning och ett
shoppingcentrum. Premiär blir det juni 2009.
Världens största lyxkryssare har sjösatts. Royal Caribbeans Cruise Lines Oasis of The Sea
ska levereras om ett år och har bland annat en egen grönskande park, karusell, hissbar, linbana och amfiteater.
I Saudiarabien byggs nu King Abdullah Economic City, KAEC. Ledorden för staden är moderna
bostäder, avancerad utbildning, sofistikerad kommunikation och miljöhänsyn. KAEC ska
indelas i sex zoner varav en blir en turism- och rekreationszon.
Det billigaste landet att turista i är Malaysia enligt växelföretaget X-Change. Det är
framförallt maten och shoppingen som gör en semesterresa dit prisvärd. Även Chile, Sydafrika,
Kenya och Filippinerna ligger högt i topp.
Singaporeflyer är världens största pariserhjul som just börjat snurra i Singapore. Hjulet
är 165 meter högt med 28 kapslar som var och en har plats för 28 personer.
När ekonomin krisar är bostadsbyte och såkallad couch surfing heta boendeformer.
Couch surfing innebär att man bor gratis hemma hos folk på resmålet medan de fortfarande är
hemma och samtidigt får tillgång till en personlig guide.
Fastighetspriserna på den konstgjorda ön Palm Jumeirah i Dubai har sjunkit med 40
procent de senaste tre månaderna. En villa med fyra sovrum säljs nu för 22 miljoner kronor,
tio miljoner billigare än i september.
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Ett museum för islamsk konst har öppnat i Qatars huvudstad Doha och anses vara
världens främsta i sitt slag. Byggnaden är futuristisk och där kan man bland annat se uråldriga
islamska manuskript och eleganta bilder.
Den portugisiska turismen har drabbats hårt av finanskrisen. Regeringen stöttar därför
landets hotell och restauranger med 50 miljoner euro motsvarande cirka 500 miljoner kronor.
Enligt tidskriften Journal of Travel Medicine är det störst risk att drabbas av turistdiarré i
Egypten, Indien och Mexico. Goa är allra värst där nästan fyra av fem turister drabbas.
Risken att få magsjuka i Indien är 900 gånger större än för ett genomsnittligt land i Västeuropa.

Transporter+
S V E R I G E
Nya svenska flygbolaget MCA Airlines AB har börjat med direktflygningar från
Arlanda till Erbil i Irak. Även sträckan Stockholm-Bagdad som varit vilande i 20 år ska börja
trafikeras samt Beirut, Thessaloniki, Nice, Malaga och Alicante.
Luleå vill bli en internationell flygplats där målet är en direktlinje från till exempel
Frankfurt eller London för att stärka länets turism och underlätta affärskontakter. Lokala
aktörer har samlats för att få igenom visionen, bland andra Visit Luleå, Swedish Lapland, Pite
Havsbad Group, Nex Resebyrå, LFV och kommunerna runt omkring.
Danska Cimber Air köper delar av konkursdrabbade Sterling. Namnet behålls och blir ett
självständigt bolag med tillgång till den gamla hemsidan, varumärket, slotsen och
luftoperatörscertifikat.
Både Tallink Silja och Viking Line rapporterar om ökningar inom färjetrafiken. Tallink Silja
ökade det totala passagerarantalet med 19,5 procent i november och Viking Line med nio
procent. Ålandstrafiken växte mest hos Viking Line med en 18-procentig ökning.
Skyways delas vid årsskiftet till två bolag, Skyways Express och Skyways.
Marknadsföring, linjetrafik, försäljning och distribution kommer att ligga under Skyways medan
den flygoperativa verksamheten tas hand om av Skyways Express.
I N T E R N A T I O N E L L T
Världens flygbolag beräknas i år göra en gemensam förlust på 40 miljarder kronor.
IATA står bakom prognosen och tror även att branschen står inför den värsta
försäljningsmiljön på 50 år.
Lufthansa köper både lågprisflygbolaget Germanwings och Austrian Airlines. Köpet av
kvalitetsinriktade Germanwings innebär att Lufthansakoncernen satsar på att ge företaget nya
och större utvecklingsmöjligheter.
Sedan första juni i år förekommer inga pappersbiljetter hos internationella
flygorganisationen IATA:s cirka 250 flygbolag. Enligt beräkningar kommer kostnaderna
att minska med 18 miljoner kronor.
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I en undersökning av Skytrax tillfrågades resenärer om vilken flygplats i världen som
fungerar bäst. Allt från säkerhet till shopping har bedömts och överst på listan kom Hong
Kong Int, Singapore Changi och Seoul Incheon i Sydkorea. Köpenhamn blev sjua och
Helsingfors fick en niondeplats.
Man kan nu surfa gratis på Helsingfors-Vanda flygplats. Det trådlösa nätverket fungerar
i gaterna, på caféer och restauranger samt i in- och utrikesterminalen.
Fler flygbolag hamnar på EU:s svarta lista, nu senast Siem Reap Airways från Kambodja
samt alla flygbolag från Angola. Flygbolag från Filippinerna har visat sig ha allvarliga
säkerhetsbrister och en åtgärdsplan för detta har presenterats för EU-kommissionen.
Ungdomar under 26 år som vill resa i Europa kan köpa kortet Euro 26 som ger rabatter
på bland annat transporter, europeiska cd-skivor och språkkurser. Kortet kostar 135 kronor, är
giltigt i ett år och kan köpas på sajten www.euro26.org.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Fritidsresor miljösatsar och ska bli mer bränslesnåla, minska den interna bränsleförbrukningen och göra flera av sina anläggningar klimatneutrala. Målet är att bli miljöledande
i resebranschen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Amerikanska flygbolaget Continental kommer i januari att genomföra testflygningar med
50 procent biobränsle från alger och jathroplantor i tankarna. Om försöken lyckas kan
det vara ett genombrott för miljövänligare flygbränsle.
I Malaysias regnskog Belum-Temengor ligger ön Pulau Banding där det storsatsas på
ekoturism med syftet att hjälpa till att bevara den 130 miljoner år gamla regnskogen. Ett nytt
kulturcentrum och hotell har öppnats och i området ordnas bland annat forsränning,
fågelskådning och djungelvandringar.
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Turismkalendern 20099
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se
Januari
5-12/1

Asean Tourism Forum - Hanoi (www.atf2009vietnam.com)

8-11/1

Reiseliv - Oslo (www.messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv)

8/1

YourAgent & Turkish Airlines Workshop - Helsingfors (www.youragent.fi)

9-11/1

Monte Carlo Travel Market - Monaco (www.monte-carlo-travel-market.com)

14/1

Meet Finland Workshop - Helsingfors (www.commagroup.com)

14-18/1

Vakantiebeurs - Nederländerna (www.vakantiebeurs.nl)

15-18/1

FERIEN - Wien (http://www.ferien-messe.at/en/)

15-18/1

Go Travel Trade Fair - Brno/Tjeckien (www.bvv.cz/go-gb)

15-18/1

Matka - Helsingfors (www.finnexpo.fi)

15-18/1

Morrocan Travel Market - Marrakesch (www.mtm.ma)

17-25/1

CMT - Stuttgart (www.messe-stuttgart.de/cmt/)

17/1

Resemässan 2009 - Norrköping ()

19/1

SMI Education Forum - Dubai (www.safehotels.com)

20-21/1

Grand Ski - Chambéry (www.grandski.org)

20/1

Marknadsföreningens 90-årsdag - Casino Cosmopol, Stockholm (www.mis90.se)

21-25/1

BTL - Lissabon (www.btl.fil.pt)

21/1

YourAgent Workshop - Ljubljana (www.youragent.fi)

22-25/1

Holiday World Show - Dublin (www.holidayworldshow.com)

22/1

SKÅL Malmö / Årsmöte - Malmö (www.skal-sweden.org)

22-25/1

Slovakia Tour - Bratislava (www.incheba.sk)

22-25/1

TIP Tourism & Leisure - Ljubljana (www.en.gr-sejem.si)

23-25/1

Ferie - Köpenhamn (www.ferie08.dk)

23-24/1

Husfru Club - Clarion Hotel Sign, Stockholm (www.husfruclub.se)

24-28/1

Bocuse d´Or - Lyon (www.bocusedor.com)

24/1

Reise Zeit - Hannover (www.hekmanngmbh.de)

25-27/1

ACTB - Wien (www.actb.eu)

26/1

Suoma Infoturné - Rovaniemi (www.commagroup.com)

27/1

SKÅL Göteborg / Årsmöte - Grand Hotel Opera (www.skal-sweden.org)

27/1

Suoma Infoturné - Uleåborg (www.commagroup.com)
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28-30/1

Enter09@Amsterdam - Amsterdam (www.ifitt.org)

28-1/2

FITUR - Madrid (www.fitur.ifema.es)

28/1

Suoma Infoturné - Karleby (www.commagroup.com)

29-30/1

Scandinavian Sponsorship ’09 - Stockholm (www.scandinaviansponsorship.com)

30/1

VärdeskaparDagen - Stockholm (www.vardskapet.se)

31-8/2

Båtmässan - Svenska Mässan Göteborg (www.batmassan.se)

Februari
2-6/2

Buy Latvia - Riga (www.buylatvia.com/2009)

4-5/2

Bedouk Mice - Paris (www.bedouk.com)

4-5/2

Easyfairs Fastfood & Cafe - Stockholm (www.easyfairs.com)

4-5/2

Konfex & Events - Göteborg (www.easyfairs.com)

4-8/2

Reisen - Hamburg (www.hamburg-messe.de)

4/2

SKÅL Stockholm / Årsmöte, lunch - TallinkSilja (www.skal-sweden.org)

5/2

Final i Årets Kock - Göteborg (www.aretskock.se)

5-8/2

Holiday World - Prag (www.gtp.gr/HolidayWorld-Prague)

5/2

Turistriksdag - Stockholm (www.svenskturism.se)

5/2

YourAgent Workshop - Prag (www.youragent.fi)

6-8/2

Baltour - Riga (www.bt1.lv)

6/2

SKÅL Helsingfors / Galakväll, La Nuit Touristique - Helsingfors (www.skal.org)

6-8/2

Times Travel Show - New York (www.nyttravelshow.com)

7-9/2

OTM - Mumbai (www.traveltradeint.com/otm_mumbai_fair.html)

7/2

Resemässan 2009 - Linköping ()

10-12/2

Business Travel Show - London (www.businesstravelshow.com)

10-11/2

Travel Technology Show - London (www.traveltechnologyshow.com)

11/2

Resebranschens Seniorer / Möte - Stockholm (www.reseseniorer.se)

12-15/2

EMITT - Istanbul (www.emittistanbul.com)

12/2

Grand Travel Award - Grand Hôtel, Stockholm (www.grandtravelaward.se)

13/2

Symposium, Gay & Lesbian Tourism - London
(www.communitymarketinginc.com/mkt_mts_glt.htm)

13-15/2

TourEst - Tallinn (www.tourest.eu)

14-15/2

PATA Årsmöte & Workshop - Stockholm (www.pata.nu)

17-18/2

AIME - Melbourne (www.aime.com.au)

18-19/3

European Meetings Industry Fair - Bryssel (www.emif.com)

19-22/2

BIT - Milano (www.bit.fieramilanoexpocts.it)
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20-22/2

Holiday Travel and Leisure - Salzburg (www.ferien-salzburg.at)

20/2

Religiös turism, workshop - BIT, Milano (www.bit.fieramilanoexpocts.it)

24-26/2

Confex - London (www.international-confex.com)

26-1/3

IFT - Belgrad (www.ift-belgrade.com)

26-1/3

Travel/Utazás - Budapest (www.utazas.hungexpo.hu)

26/2

YourAgent Workshop - Budapest (www.youragent.fi)

27-1/3

Wellnessmässan - Svenska Mässan Göteborg (www.wellnessmassan.se )

27-1/3

Vivattur - Vilnius (www.visusplenus.lt)

28-8/3

Allt för sjön - Stockholmsmässan (www.alltforsjon.se)

Mars
6-9/3

Passion för Mat - Göteborg (www.passionformat.se)

10/3

Resebranschens Seniorer / Årsmöte - Stockholm (www.reseseniorer.se)

11-15/3

ITB - Berlin (www.itb-berlin.com)

13-15/3

Golfmässan - Malmömässan (www.golfmassan.se)

13-18/3

Internorga - Hamburg (www.internorga.com)

13-15/3

Svenska Flugfiskemässan - Stockholmsmässan (www.flyfishingfair.com)

13-15/3

Vildmarksmässan - Stockholmsmässan (www.vildmarksmassan.se)

14/3

SM för kock-, serverings- och hotellelever - Stockholms Hotell- och Restaurangskola,
Globen (www.shr.se)

18-21/3

MITT - Moskva (www.mitt.ru/en)

18-19/3

Restaurang & Storhushåll - Conventum, Örebro (www.conventum.se/rs)

19-22/3

MITT - Moskva (www.mitt-moscow.com)

19-22/3

TUR - Göteborg (www.tur.se)

20-22/3

Adventure Travel Show - London (www.adventureshow.co.uk)

20-22/3

International Spa Show - London (www.spashow.co.uk/SpaShowExhibitors.htm)

20/3

TUR-tåget - Stockholm/Göteborg (www.sjevent.se)

22-24/3

Svenska Spahotells Spadagar - Strömstad (www.svenskaspahotell.se)

25-26/3

Easyfairs Horecamässa - Malmö (www.easyfairs.com)

25-27/3

IUTT - Kiev ()

27/3

Int. Tourism & Property Show - Athen (www.easyfairs.com)

27-29/3

SKÅL National Congress - Shannon, Irland (www.skal.org)

27-29/3

Sportfiskemässan - Kistamässan (www.kistamassan.com)

27-30/3

TTR - Bukarest (www.targuldeturism.ro)

27/3

YourAgent Workshop - Bukarest (www.youragent.fi)
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31-2/4

GIBTM - Abu Dhabi (www.gibtm.com)

31-1/4

Rendez-Vous France - Paris (www.rendezvousenfrance.pro)

April
5-7/4

ACTE Global Education Conference - Washington DC (www.acte.org)

9-12/4

Tourism Moldova - Chisinau (http://en.tourism.moldexpo.md)

15-17/4

IT&CM - Shanghai (www.itcmchina.com)

16/4

YourAgent Workshop - Istanbul (www.youragent.fi)

17-24/4

PATA / Studieresa - Bali (www.pata.nu)

20-22/4

Cottm - Peking (www.cottm.com)

20/4

Omnibus - Badhotellet i Björneborg (www.commagroup.com)

22-24/4

World Tourism Forum - Lucerne (www.wtflucerne.org)

23/4

SKÅL Stockholm / Lunch - Stockholm (www.skal-sweden.org)

24-26/4

SATTE - New Dehli (www.satte.org)

24/4

SHR 100 år - Stockholm (www.shr.se)

24-26/4

Vårmässan - Luleå (www.varmassan.lulea.se)

Maj
4-10/5

Finlandsdagarna - Centralstationen, Stockholm (www.visitfinland.se)

5-8/5

ATM - Dubai (www.arabiantravelmarket.com )

7-11/5

Crotour - Zagreb (www.zv.hr/sajmovi/147)

7/5

YourAgent Workshop - Zagreb (www.youragent.fi)

9-12/5

Indaba 2009 - Durban, Sydafrika (www.confabb.com/conferences/59142-indaba-2009)

10-12/5

Germany Travel Mart - Rostock (www.germany-travel-mart.de)

13/5

YourAgent Workshop - Amsterdam (www.youragent.fi)

14-16/5

BITE - Bahrain (www.bitebahrain.com)

14/5

YourAgent Workshop - Bryssel (www.youragent.fi)

16-20/5

PowWow - Miami (www.tia.org)

17-20/5

Interfood / EkoNord / Wine & Spirits - Göteborg (www.interfood.se)

25-27/5

IMEX - Frankfurt (www.imex-frankfurt.com)

29/5

SKÅL Stockholm / Sommaravslutning - Skärgårdsmässan (www.skal-sweden.org)

29-31/5

Skärgårdsmässan - Stockholm (www.skargardsmassan.se)

Juni
6-9/6

Archipelago Workshop - Käringsund (www.tapahtumat.commagroup.com)

11-14/6

ITE - Hongkong (www.itehk.com)

15-16/6

City Break - Göteborg (www.citybreakexpo.com)
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15-16/6

Midnight Sun Workshop - Levi (www.tapahtumat.commagroup.com)

27-1/7

AIBTM - Baltimore (www.aibtm.com)

Augusti
21-23/8

SKÅL / Nordisk Kongress - Tallinn (www.skal.org)

31/8

YourAgent Workshop - Kiova (www.youragent.fi)

September
7/9

Suoma Infoturné - Vasa (www.commagroup.com)

8-10/9

CIBTM - Beijing (www.cibtm.travel)

8/9

Suoma Infoturné - Björneborg (www.commagroup.com)

9/9

Suoma Infoturné - Åbo (www.commagroup.com)

10-13/9

Husvagn & Husbil - Elmia (www.elmia.se/husvagn)

10/9

Suoma Infoturné - Helsingfors (www.commagroup.com)

15-16/9

Konferensexpo - Stockholm (www.konferensexpo.se)

16-17/9

Wine Sthlm & RestaurangExpo - Kistamässan (www.kistamassan.com)

16/9

YourAgent Workshop - Paris (www.youragent.fi)

22-25/9

Otdykh - Moskva (www.tourismexpo.ru)

22/9

YourAgent Workshop - Köpenhamn (www.youragent.fi)

24-27/9

Caravan Show - Kistamässan (www.kistamassan.com)

24/9

YourAgent Workshop - Warszawa (www.youragent.fi)

27/9

World Tourism Day - Globalt (www.unwto.org/wtd)

Oktober
7-8/10

Finland Workshop (Leisure) - Stockholm-Åbo (www.visitfinland.se)

7/10

Meet Visit Finland & Friends - Finlands Ambassad, Stockholm (www.visitfinland.se)

15/10

Travel World 2009 - Grand Hôtel, Stockholm (www.travelworld.nu)

18-23/10

EUHOFA Int. World Congress - Salzburg (www.euhofa.org)

21-23/10

ITB Asia - Singapore (www.itb-asia.com)

25-27/10

ACTE - Prag (www.acte.org)

November
1-6/11

SKÅL World Congress - Budapest (www.skal.org)

6-8/11

Det Goda Köket - Stockholmsmässan (www.detgodakoket.se)

9-12/11

WTM - London (www.wtmlondon.com)

27/11

YourAgent Workshop - Athen (www.youragent.fi)

30-3/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)
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