FRAMTIDENS MÖTEN
SNCVB, NOVEMBER 2020 – FEBRUARI 2021

EXECUTIVE SUMMARY
Totalt har 71 föreningar/organisationer besvarat undersökningen, som genomfördes under november 2020 till februari 2021.
Nästan samtliga (97%) hade planerat ett eller flera större möten under 2020, men enbart 2% kunde genomföras fysiskt helt
enligt plan. Vanligast var att mötet genomfördes enbart digitalt istället (65%), följt av att det sköts upp till ett annat år (48%).
20% av de planerade mötena ställdes in helt och hållet.
Förändringarna har påverkat organisationernas mötesekonomi, men både positivt och negativt. 50% har tappat intäkter
medan 30% anger att man förbättrat sin mötesekonomi. De flesta av de intervjuade organisationerna ser både positiva och
negativa effekter av förändrade mötesformat. Exempel på positiva effekter är minskat resande och påverkan på miljön, lägre
kostnader samt att man ökar sin räckvidd. Att man tappar möjligheten att nätverka och det sociala är de vanligaste negativa
effekterna.
När det gäller framtiden så tror 68% på att resandet kommer att minska. Allt fler kommer att åka tåg eller bil och man kommer
att prioritera att lägga sina större möten inom landet (stor- och småstad får lika många röster).
Fler än hälften (53%) tror att mycket kommer att återgå till hur det var innan pandemin. Man kommer t.ex. fortsätta att rotera
mellan olika städer, men man kommer också att se över och utveckla befintliga mötesformat. 75% svarar att man kommer att
utveckla hybridmöten, men det gäller inte för alla typer av möten.

EXECUTIVE SUMMARY
Större möten kommer att ske fysiskt men med möjlighet att deltaga även digitalt. Mindre möten kommer kanske enbart att
vara digitala men ske betydligt oftare än tidigare. Ett viktigt resultat är att endast 1 av 10 säger att man kommer att undvika
personliga möten framöver.
På frågan om hur man kommer att arbeta för att covidsäkra framtida möten så handlar det framförallt om att alltid ta fram och
utgå ifrån en riskanalys. De absolut viktigaste framtidsfrågorna, kopplade till mötesbranschen, anser man är:
(1) När kan vi ses igen?, (2) Mötesdigitaliseringen. Men förutom dessa övergripande framtidsfrågorna finns det en mängd olika
utmaningar som t.ex. medlemmarnas inställning, okunskap om tillgängliga alternativ samt hur man kan ta betalt för olika
mötesalternativ.
En majoritet av organisationerna (49% Ja och 27% Vet ej) kommer att behöva hjälp och vägledning kring tillämpningen av olika
mötesformat. Det man framförallt behöver hjälp med från CVB:s är:
(1) Vägledning i respektive stad, (2) Tekniska lösningar och samarbetspartners vid digitala möten, (3) Covidsäkra fysiska
evenemang

METOD
För att SNCVB och dess medlemmar ska få en insikt i mötesarrangörernas förändrade behov och kravbilder har SNCVB valt att
genomföra denna undersökning för att stämma av status och få en samlad bild av hur arrangörerna ser på framtiden med
tanke på följderna av Corona. Frågor som innefattar deras syn och kunskap om digitala möten, om de tror sig fortsätta rotera
runt i landet för sina möten, deras syn på den ekonomiska påverkan för deras organisationer samt hur SNCVB och dess
medlemmar kan hjälpa dom vidare.
¡

INSAMLINGSMETOD: Webb-enkät. Utskick från Fairlink (inkl. 2 påminnelser) samt personlig påminnelse med öppen länk
från SNCVBs medlemmar.

¡

MÅLGRUPP/URVAL: 565 organisationer som SNCVB har i sitt register.

¡

INSAMLINGSPERIOD: November 2020 – februari 2021

¡

SVARSFREKVENS: 71 svar, d.v.s. 13% svarsfrekvens.

¡

ANSVARIG HOS FAIRLINK: Mikael Jansson

Typ av organisation/förening
Intresseorganisation/förening

69%

Medicinsk organisation/förening

6%

Politisk organisation/förening

5%

Vetenskaplig organisation/förening

4%

Annan typ av organisation/förening

16%
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branschorganisation
Facklig organisation
Idrott
Idrottsförbund
Kultur
Nationellt idrottsförbund
Offentlig sektor, förvaltning
PCO
Specialidrottsförbund
Ungdomsorganisation
Utbildning

FRÅGA 1: Hur vill ni kategorisera er organisation/förening?

Antal möten med fler än 100 deltagare

Antal medlemmar

100
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11
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14
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0
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Procent

Procent

100

50 - 199 200 - 499 500 - 999 1000 eller
fler

FRÅGA 2: Hur många medlemmar har er organisation/förening?

0 st

SAMTLIGA

Ej årligen

1 st

2 st

2

5

3 st

4 st

11
5 st -

FRÅGA 3: Hur många olika fysiska möten med fler än 100 deltagare
brukar ni arrangera?

Antal deltagare
2 500 eller fler

8%

1 000 – 2 499 deltagare

0%

2020 års planerade möten

500 – 999 deltagare

20%

250 – 499 deltagare

19%

150 – 249 deltagare

13%

Genomfördes enbart digitalt istället

65%

- 149 deltagare

40%

Sköts upp till ett annat år

48%

Ställdes in

20%

Genomfördes som en kombination av fysiskt och digitalt
möte (hybridevenemang)

17%

Genomfördes fysiskt, men fick minska i antal deltagare

5%

Genomfördes fysiskt enligt plan

2%

Ej beslutat ännu

0%

SAMTLIGA

FRÅGA 4: Hur många deltagare brukar era största fysiska möten
samla i snitt?

3

Planerade större fysiska
möten under 2020

44
53

DE SOM
PLANERAT MÖTEN

Ett möte
SAMTLIGA

Flera möten

Nej

FRÅGA 5a: Om vi bortser från rådande pandemi, var det tänkt att ni
skulle genomfört något/några av era större fysiska möten under 2020?

FRÅGA 5b: Hur genomfördes dessa möten? (FLERVAL)

Pandemins påverkan på mötesekonomin
Kommentarer:

20

50

30

Tappat intäkter
DE SOM
PLANERAT MÖTEN

Förbättrats

Inga större förändringar

FRÅGA 6: Hur har pandemin påverkat er mötesekonomi?

• Det är en kombination av alla svaren. Vi har genomfört det vi hade planerat
men också kunnat göra mycket mer när vi nu kan det digitala verktyget.
• Då pandemin utbröt var det för sent att avboka så vi fick betala stora
kostnader trots att vi ej utnyttjade eventen
• Fler kurs- och konferensdeltagare. Lägre kursavgifter. Lägre kostnader för
deltagare (resa, restid, ev övernattning)
• Har kvar pengar som skulle gått till tex resekostnader och fika.
• Inga tävlingar, inga kostnader, inga inkomster
• Inställda möten = inga intäkter. Digitala möten = lägre kostnader, men nya
kostnader.
• På den digitala konferensen fick vi samma mötesekonomi men på de som
sköts upp fick vi inga intäkter.
• Vi fick kostnader i samband med att vi ställde in/sköt upp samtidigt som
uteblivna intäkter.
• Vi har massor av fysiska möten normalt men mindre deltagande och dom har
vi ställt om till digitala möten i olika former
• Vi subventionerar våra medlemmars deltagande på de stora eventen, det har
vi inte gjort i år. Vi har haft mycket mindre kostnader för möten
• Vi tappar cirka 60% av konferensintäkterna över hela året!

De viktigaste framtidsfrågorna avseende deras fysiska möten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At de kan gjennomføres trygt
Att de kan bli av!
Att de kan kombineras med webbnärvaro
Att deltagarna på våra möten får möjlighet att åka till våra möten.
Att det finns en möjlighet att anordna mötet överhuvudtaget då vi anser att det fysiska mötet behövs idag i
den digitala arbetssituationen.
Att kunna genomföra kommande års SM
Att kunna genomföra seriespel
Att kunna mötas fysiskt igen. Att det är säkert att mötas
Att kunna samlas fysiskt igen
Att kunna samlas igen smitt-säkert och återvinna publikens och partners förtroende att vi kan arrangera smittsäkra möten.
Att oavsett smittoläge kunna komplettera det fysiska mötet med digitala lösningar, inte minst av
hållbarhetsskäl. och att hitta andra sätt att underlätta hållbara möten.
Att priser på anläggningar och transporter inte ökar för mycket
Att rekrytera nya medlemmar där våra kongresser har varit en inkörsport
Att skapa balans i mötesstruktur, fysiskt / digitalt
att vi kan arrangera IRL
Att vi lär oss leva med covid, som inte försvinner bara för att vaccin kommer
Billigare lokaler
Centrala lokaler
Demokrati
Digitala möten
Digitalisering

SAMTLIGA

FRÅGA 7: Vilka är de två absolut viktigaste framtidsfrågorna när det gäller era fysiska möten?
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Forts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomin
Ekonomin
Föreningsträffar
Genomföra riksting 2021
Ha möte och boende samlat på en plats samt i kombination med digital sändning.
Hur attrahera nya medlemmar
Hur bibehålla medlemmar
Hur vi hanterar begränsningar i våra möten som kommer plötsligt.
Hur vi möts smittsäkert
Hållbar utveckling
Hälsa
Inkludering, att alla inbjudna ska ha samma ekonomiska möjlighet att delta
Interaktivt innehåll
Kommer inte på någon
Lokalers storlek
Måste vara säkra
Möjligheten att samlas fysiskt
När kan folk våga åka igen på fysiska möten
När kan vi börja
När kan vi ses igen
När är det möjligt att anordna möten
När är detta över?
Nätverka internt i vår branschorganisation
Omfattande logi
Pandemin
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FRÅGA 7: Vilka är de två absolut viktigaste framtidsfrågorna när det gäller era fysiska möten?
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Forts.
•
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•

Planera för kommundagar 2022
Planering för kommande år
Regionala intressepolitiska konferenser
Rimligt pris
Samarbete med destinationer
Samverkan
Samverkan
Säkerhet
Tekniken
Tillgång till digital teknik
Tillgänglighet från hela landet
Utveckla digitala mötesplatser
Utvecklande av hybridmöten
Är att leverantörer och kunder ska kunna träffas
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FRÅGA 7: Vilka är de två absolut viktigaste framtidsfrågorna när det gäller era fysiska möten?

Destinationer som kommer att öka

Färdsätt som kommer att öka
Tåg

45%

Svensk storstad

38%

Bil

38%

Svensk småstad

34%

Buss

9%

Flyg

5%

Annat färdsätt

0%

Inga större förändringar mot tidigare
Ingen åsikt

Frekvens
5

0
27

33%
9%

Svensk landsbygd

9%

Internationellt

5%

Annat

3%

Inga större förändringar mot tidigare
Ingen åsikt

68

SAMTLIGA

Ökat resande

Inga större förändringar

Minskat resande

Ingen åsikt

FRÅGA 8 : Hur ser ni generellt på framtidens mötesresande för era medlemmar avseende:

31%
7%

Utformningen av större möten efter pandemin
Andel som svarat Ja/Ja, absolut

Utveckla hybridmöten

75

Återgång till hur det var innan
pandemin

53

Utspritt i landet i mindre grupper

32

Fysiska möten med begränsat antal
besökare

27

Enbart digitala möten

65% Fortsätta att rotera mellan städer
2% Ej rotera mellan städer

24
0

100

Procent

SAMTLIGA

FRÅGA 9: Hur väl instämmer ni i följande påståenden om hur era större möten kommer att genomföras efter pandemin?

Utformningen av större möten efter pandemin

Vet ej/
Ej relevant

Vi kommer att gå tillbaka till hur vi agerade innan pandemin.

Nej,
absolut inte

Nej

Varken
eller

Ja

Ja,
absolut

3%

3%

32%

9%

39%

14%

Vi kommer fortsätta att ses fysiskt på en stor mötesplats men begränsa antalet deltagare

24%

3%

22%

24%

27%

0%

Vi kommer att träffas i fler, men mindre, grupperingar runt om i landet

22%

14%

18%

14%

32%

0%

Vi kommer att erbjuda möjlighet att deltaga både fysiskt och digitalt

13%

2%

5%

5%

47%

28%

5%

10%

36%

25%

22%

2%

Vi kommer att rotera våra fysiska möten mellan olika städer

14%

0%

7%

14%

22%

43%

Vi kommer att sluta rotera och ser över en fast plats som vi vet fungerar för våra fysiska möten

20%

34%

36%

8%

2%

0%

Vi kommer att gå över allt mer till enbart digitala möten

SAMTLIGA

FRÅGA 9: Hur väl instämmer ni i följande påståenden om hur era större möten kommer att genomföras efter pandemin?

Kommentarer till fråga: Hur väl instämmer ni i följande påståenden om hur
era större möten kommer att genomföras efter pandemin?
• Digitala möten framgent för kunskapsutbyten som vinner på att man inte behöver lägga restid för att delta.
Fysiska möten för att relationer med nya människor är svårare att bygga, då själva resandet och att komma till
en ny plats gör att man blir mer närvarande vid mötet + kommer med det sociala lagret.
• Då det skiljer i storlek på möten - så kommer det att hanteras olika. Mycket kommer att vara en hybrid och
kombination av fysiskt och digitalt. Vissa möten blir endast digitala och vissa som passar bättre och behöver
fysisk närvaro genomförs så.
• Ena konferensen är på fast plats varje år, den andra roterar bland olika städer sedan tidigare
• Fler möten kommer att ske digitalt men våra stora sammankomster kommer när det blir säkert igen att ske
fysiskt.
• Har upptäckt möjligheten att ha med deltagare på distans men svårt att veta hur det påverkar kvaliteten, både
för de medverkande på plats och de medverkande digitalt.
• Vi har enbart ett stort möte per år, där vi hoppas kunna återgå till hur vi agerade innan pandemin. Men vi
kommer öppna möjligheten att delta digitalt. Övriga träffar (som oftast handlar om 10 - 20 personer) hoppas
vi kunna genomföra som tidigare.
• Vi har utökat vår mötesrepertoar med virtuella möten, de kommer när saker normaliseras att vara utöver våra
vanliga konferenser, inte istället.
• Vi kommer att försöka behålla hur vi har haft våra möten då vi anser att den fysiska kontakten är viktig.
• Vi kommer definitivt att verka mera digitalt men en del fysiskt också vi kommer att spara både tid och pengar
på det digitala
• Vi kommer nog ersätta en del fysiska möten till helt digitala i framtiden och kanske ha mötena oftare istället
• Vi planerar för både fysiska och digitala möten i framtiden.

KOM
M

ENTA

RER

Aktiviteter för att Covid-säkra framtida möten
Alltid ta fram och utgå ifrån en riskanalys

70%

Krav på Covid-certifiering på valda anläggningar

16%

Välja anläggningar dit det går att undvika kollektivtrafik

11%

Försöka undvika övernattningar

9%

Annat

25%

Kommer att undvika fysiska möten
SAMTLIGA

9%

FRÅGA 10: Vad kommer ni ytterligare att göra framöver för
att Covid-säkra kommande fysiska möten?

Positivt eller negativt med
förändrade mötesformat?

14

20

(kommentarer se nästa sida)

• Allt beror på status och allmänna råd och om det BEHÖVS covidsäkra
• Endast ha digitala möten våren 2021
• Följa rekommendationer, troligen blir fysiska möten något mindre i
storlek av sig självt då vissa människor kommer att undvika det utan
att man som mötesarrangör har något med det att göra.
• Förhoppningsvis kommer vi att kunna återgå till ʺdet vanligaʺ efter
att covid är över men ska naturligtvis tänka på hur det kan påverka
våra möten i förlängningen.
• Ha stora utrymmen, är lokalen avsett för 50, tar vi emot max 30 etc
• Har inte reflekterat över det.
• Kommer undvika fysiska möten till och med våren 2021, sedan både
fysiska och digitala möten
• Landsbygd, utrymme att hålla avstånd
• Oklart, fler och flerpersoner kommer att ha antikroppar =ᐳ
flockimmunitet
• Vi har nog inga möten förrän covidfaran är över
• Vi kommer noga att välja vilka möten som blir fysiska.
• Välja anläggningar där man kan möblera glest och kunna ta sig till lätt
med bil

66
Positivt
SAMTLIGA

Både och

Negativt

FRÅGA 11: Ser er förening förändringar av tidigare mötesformat som något positivt eller negativt?

Kommentarer till fråga: Ser er förening förändringar av tidigare
mötesformat som något positivt eller negativt?
Positivt – Motivera:
• Allt behöver förändras över tid
• Att kombinera med det digitala ökar bredden på deltagarna.
• Att träffas med samma intressen
• Demokrati, spridning
• Färre resor, minskat flygande
Negativt – Motivera:
• Begränsning
• Det personliga mötet behövs för delaktighet i organisationen
• En del av vår konferens handlar om att just nätverka, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans. Som en
ʺpersonal-, branschfestʺ Vilket är svårt på distans.
• Man mister de uformelle møtene med kolleger fra andre steder.
• Missar det personliga
• Människor vill kunna träffas igen efter karantän och isolering Trötta på information digitalt
• Sociala biten försvinner vid digitalt
• Svårt med utvecklingsfrågor

KOM
M
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Kommentarer till fråga: Ser er förening förändringar av tidigare
mötesformat som något positivt eller negativt?
Både och – Motivera:
• Digitala möten spar kostnader i form av resor och logi
• En bra kombination i framtiden
• En utbildningsserie kan delas upp i fysiska och digitala - sparar tid för deltagare
• Lättare åtkomst med inga resor. Gamla vanor och träsmak i själ och stjärt gör att man inte vill sitta på fler
videomöten där man är van vid att våra möten kommer med ett energigivande avbrott i vardagen.
• Negativt att vi inte kan nätverka som tidigare men bättre med digitala möten då våra medlemmar är utspridda
över hela landet
• Negativt är att vi inte kan ses fysiskt och då vår konferens ses som en bra mötesplats. Positivt är att fler kan
delta på konferensen då alla inte kan åka och vara borta i flera dagar m.m.
• Positivt att fler kan delta utan resor mm negativt att långt ifrån alla är bekväma med att mötas digitalt
• Positivt att vi kommer att möjliggöra digital medverkan, Negativt att färre kommer att delta
• Positivt att vi minskar resande. Men negativt då det är svårt att motivera och engagera en ung styrelse som inte
kan träffas och lära känna varandra
• Positivt då det ger oss möjlighet att använda webbinarier mer. Negativt då många saknar de personliga mötena.
• Stora behov att mötas fysiskt pga verksamheter i hela landet som behöver träffas. Något positivt kan vara något
lägre möteskostnader.
• Vi har kommit igång med digitala möten
• Vi har tvingats till en digitalisering som har varit lärorik, men vi ser stora värden i det fysiska mötet och hoppas
att kunna återgå till det. Omställningen har varit tufft ekonomiskt.
• Vi har tvingats utveckla digitala möten men vi behöver ses fysiskt även i framtiden.
• Vi når fler digitalt
• Vissa föredrar digitala möten, andra föredrar fysiska möten
• Värdefullt att träffas fysiskt men möjligheten till digitala möten gör det lättare för fler att delta
SAMTLIGA

KOM
M

ENTA

RER

Behov av hjälp

Utmaningar med att införa nya mötesformat
Medlemmarnas inställning

50%

Okunskap om tillgängliga alternativ

44%

Ovisshet kring ekonomin – hur vi kan ta betalt

41%

Hitta samarbetspartners för olika lösningar

11%

Ser inga direkta utmaningar

22%

SAMTLIGA

27

49

FRÅGA 12: Vilka är de största utmaningarna med att införa
nya mötesformat?

21

43

Tillräckligt med kunskap

24
36

SAMTLIGA

Ja
Ja

Nej

Nej

Vet ej

Vet ej

FRÅGA 13: Anser ni att ni har tillräckligt med kunskap för att genomföra
framtidens möten på ett inspirerande och professionellt sätt?

SAMTLIGA

FRÅGA 14: Kommer ni att behöva råd och vägledning i hur man kan
tillämpa nya mötesformat?

Teknik som man saknar
Hos er själva:
• Bra bild och ljud och internethastighet
• Både vi och våra medlemmar är kanske inte helt bekväma med all ny teknik
• Flera kameror
• Har riggat egen studio för större möte, vilket jag gärna skulle ha inhouse. Dock krävs det fler personer
att ratta ett digitalt möte då det inte går att ha koll på både digitala verktyg, sändningen i sig och
administrera deltagare på samma vis som i ett analogt möte.
• Kameror/videokällor
• Kunskap om digitala lösningar, programmering.
• Kunskap om plattformar att göra engagerande och delaktiga möten, och inte bara zoom-föreläsningar.
• Möten där vi kan dela upp folk i grupper som får fortsätta via egen länk, men det kommer
• Professionell studio
• Studio, möjlighet till att skapa ett bra ʺrumʺ för digital konferens. Kunskap om genomförande, plattform
för genomförande
• Teknik
• Tillgång till digital uppkoppling
• Vi håller på att utveckla teknik för att kunna genomföra hybridmöten, så det är på gång
• Vi har viss utrustning, behöver kanske komplettera lite

ÖPPE

SAMTLIGA

FRÅGA 15: Finns det någon typ av teknik som ni tycker saknas hos er själva eller hos
eventuella anläggningar/studios för att kunna arrangera digitala- eller hybridmöten? ?
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Teknik som man saknar
Hos anläggningar/studios:
• Använder inte
• Bra uppkopplingar på wifi etc
• Kunskap om säkra publikflöden. Egna tankar om hur man gör hybridmöten, bygger om till studiomiljö
från konferensanläggning. Kunskap om tillgänglighet i relation till digitalisering (och även den fysiska
miljön fortfarande dessvärre). Inhouse produktion av streaming och efterproduktion. (ser att mina svar
generellt handlar om kompetenser snarare än teknik).
• lansera.se har många bra lösningar för mässor som vi kikar på.
• Möjlighet att kunna träffas några på plats och resten digitalt
• Nej, man väljer ju den anläggning som har det man behöver
• Pandemin har gjort att många av er har skaffat digital teknik för att göra kombo
• Traditionella anläggningar har INTE visat digitala framfötter under pandemin.
• Vi anlitar de som har tekniken
• Vi har fått hyra in till mötesplatsen

ÖPPE
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FRÅGA 15: Finns det någon typ av teknik som ni tycker saknas hos er själva eller hos
eventuella anläggningar/studios för att kunna arrangera digitala- eller hybridmöten? ?
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Vad man behöver hjälp med från Convention Bureaus

Fortsätta att vägleda oss i respektive stad med rätt anläggningar, finna nyckelpersoner, effekter av ett möte, marknadsföring osv.

73%

Hjälpa oss att hitta tekniska lösningar och samarbetspartners vid digitala möten

64%

Hjälpa oss med hur vi kan Covid-säkra våra fysiska evenemang

53%

Utbilda oss om hur vi ska tänka ekonomiskt (budget) vid omställning till digitala möten

40%

Utbilda oss mera inom digitala möten

40%

Annat:

7%

• Hittills har jag inget förtroende för er när det gäller digitala möten. Där ligger vi långt före - enligt de kontakter jag haft med er. Vi har också knutit nya
kontakter med mindre, snabbfotade firmor/studios.
• Ingenting. När vi håller möten i annan stad är det den staden som sköter bokningar och kontakt med anläggningen.
• Se till att anläggningarna är flexibla gällande avbokning och ändringar

SAMTLIGA

FRÅGA 16: Vad kan våra medlemmar hjälpa er med? (dvs alla våra olika svenska Convention Bureaus)

Övriga synpunkter och tips
• Fortsätta belysa vad som är viktigt för en destination vid val av mötesort. Stötta med boendealternativ.
• Har alltid kunnat läsa ev problem i samråd. Vet aldrig vad som kan dyka upp
• Ni gör ett fantastiskt jobb för oss kongressbyråer och om ni bara fortsätter på samma spår så är vi på
Happy Meetings mer än nöjda! Vi är redo att köra 100% och det vet jag att ni är också! PUSS
• Ni är sent ute när det gäller digitalt stöd... Vi har redan sökt oss till, och utvecklat, nya
konferensplattformar.
• Uppmuntra era mötesanläggningar att vara så tillmötesgående och flexibla det bara går när det gäller
bokningsvillkoren. Till exempel, om restriktioner från myndigheter en vecka innan min tänkta konferens
gör att jag måste ställa om till online, hur kan jag undvika att åka på tusentals kronor i
avbokningsavgifter?

ÖPPE

SAMTLIGA

FRÅGA 17: Har ni några övriga synpunkter eller tips om vad våra svenska Convention Bureaus
ytterligare kan göra för att stötta er framöver?
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FAIRLINK ÄR NORDENS STÖRSTA ANALYS OCH
UTBILDNINGSFÖRETAG INOM MÄSSBRANSCHEN.

FÖRUTOM MÄSSBRANSCHEN ARBETAR VI INOM EN RAD
ANDRA BRANSCHER OCH GENOMFÖR UNDERSÖKNINGAR
OCH ANALYSER.
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