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Megatrender & trender
Megatrender

Megatrender: Pågår under en
mycket lång tid 20-200 år och
påverkar alla sektorer i samhället.
Megatrenderna driver på förändringar
i beteenden och efterfrågan. Som
konsekvens ändras beteenden
och efterfrågan i samhället.

8

Trender enligt Svenska
Möten: Observationer och
förändringar som påverkar
medlemmarna i Svenska
Möten, direkt och indirekt.

Allra överst, ovanför megatrenderna, finns våra värdesystem och den syn på världen
som dominerar. Megatrenderna påverkas av värderingsförändringar och kan vara
mycket långvariga. Påverkar i princip alla delar av samhället inklusive ekonomi, teknik,
politik och kultur. De här trenderna är viktiga att förstå för att kunna se hur samhället
kommer att vara om 20 år. Megatrenderna driver på förändringar i beteenden och
efterfrågan. Som konsekvens ändras beteenden och efterfrågan i samhället.
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I den här rapporten har vi valt ut ett antal trender som vi ser har relevans för Svenska
Mötens medlemmar. Det handlar om förändringar i bokningsbeteenden, mötesbeteenden men också om den roll som mötesindustrins aktörer ska spela i en
verklighet som står under ständig förändring. Vissa av megatrenderna kan vi se
har direkt inverkan på mötesindustrin och syns tydligt i de trender vi visar här.

Smarta
tjänster

Megatrender

Megatrender

Exponentiell
utveckling
Allt snabbare förändring genom
ökad teknikutveckling, vilket kan
vara en indikation på allt snabbare
och mer genomgripande
förändringar även i framtiden.
Data- och teknikutvecklingen kan
(eller inte) åtföljas av lika genomgripande sociala och kulturella
förändringar. Ray Kurzweil,
”Computer power grows
exponentially” – exponentiell
tillväxt gäller även inom
genteknik och nanoteknik.
Leder till: Disruption i utbud,
aktörer, beteenden och kanaler.

Megatrender

Transformationsekonomin
Kännetecknas av mening och
interaktion och utmanar
konsumentens hittills passiva
roll. Individen väljer en tjänst
eller en produkt inte bara utifrån
intresse, men också på grundval
av hur det kommer att bidra till en
påverkan/transformation av
hennes liv och perspektiv
(t.ex. politiskt, socialt och etiskt).
Bild: Från tillgänglighet till kostnad,
kvalitet, äkthet och mening,
modellen är kopplad till Maslows
behovsstege. (Tina Mermiri,
analytiker vid Arts & Business).
Leder till: Ökande krav på
meningsfullhet.

Transformation – charges for demonstrable
outcomes & benefits consumers receive
by using the economic offering
Meaning

Authenticity

Quality

Cost

Availability

Experience – charges for the feeling
customers get by engaging it

Servicecs charges for
activities you perform

Goods – charges for
distinctive, tangible things

Commodities – charges
for undifferentiated
products

Hierarchy of business imperatives and consumer sensibilites

Megatrender

Hållbarhet+
När miljö- och klimatfrågan länge
har varit etablerad vrids fokus
mot social hållbarhet och samhällsansvar. Ordet hållbarhet är
inte längre en konkurrensfördel,
det förväntas. Företag,
organisationer och individer
spelar en allt större roll som
medvetna samhällsaktörer,
med kända mångmiljardärer som
förgrundsgestalter i blickfånget,
t.ex. Mark Zuckerberg.
Bild: Protester mot gentrifiering
i Brixton i London.
Leder till: Ökande krav på
samhällsansvar.

Megatrender

Geopolitisk oro
Ökande motsättningar inom Sverige
och mellan länder. Förtroendet
minskar. Kommer möjligen leda
till färre konferenser i utlandet.
I dagsläget är det lugnt i Sverige
men det kan ändras fort.
Leder till: Otålighet, oro och
politisering.
Den geopolitiska oron är något vi
måste hålla i bakhuvudet, läget i
Sverige kan snabbt förändras och
vi får då vara beredda att snabbt
dra konsekvenser när det händer
något. Vi har dock ingen specifik
trend som adresserar geopolitisk
oro i nuläget. Generellt har världen
sedan 2016 blivit avsevärt mer
politiserad, vilket innebär att alla
aktörer behöver ta ställning
värderingsmässigt. Att vara politisk
är inte längre oattraktivt, tvärtom.
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Superurbanisering
Bild: Ritning av vertikal skog i
bostadshus i Porta Nova, utanför
Milano med 1 HA skog i byggnaderna. (Stefano Boeri, arkitekt)
Idag bor 54% av världens
befolkning i tätorter. År 2050
förväntas siffran stiga till 62%
i Afrika, till 65% i Asien, och till
90% i Latinamerika. Prognoser
från FN visar att ytterligare 2,5
miljarder människor bor i städer,
med närmare 90 procent av
ökningen koncentrerad i Asien
och Afrika.
Leder till: Bland de stora utmaningarna finns tillgång till bostäder,
livsmedel, rörlighet, hälsa och
hållbarhet. Mindre efterfrågan på
konferenser långt från storstäderna
– om de inte är destinationer i sig.

8 trender
…som påverkar Svenska
Mötens medlemmar.
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1. Alla är samhällsbyggare

Restaurang Nomas
René Redzepi förändrar
livsmedelssystemet.

Vad: Aktörer förväntas nu ha ett högre syfte
med sin verksamhet. Tidigare grundkrav på
hållbarhet/miljötänkande övergår till krav
på att tillföra mening utöver ekonomisk vinst,
för samhället och individen.
Vad driver: Transformationsekonomins
ökande krav på meningsfullhet. Mening krävs
på både individ- och samhällsnivå, men idag
finns en stor diskrepans mellan förväntat ansvar och faktiskt ansvar. Allt hårdare krav
i företagens mötespolicys.

Exempel: FN:s hållbarhetsmål integreras
i stor skala i företagens verksamhet.
SWECO:s arbetsgivarvarumärke klättrade
i höjden efter att man omformulerade sitt
uppdrag till ”hållbar samhällsutveckling” från
att ”bara” vara teknikkonsulter. Edelman
Brand Relationship Index. Meaningful
Brands Index.
På bilden: René Redzepi som driver Noma
tillsammans med Claus Meyer driver på
förändring av livsmedelssystemet. Han
levererar fantastiska måltidsupplevelser

men det räcker inte. Han är med och
förändrar systemet från grunden, med sitt
New Nordic Cuisine Manifesto som fokuserar
på lokal produktion och öppnar farm inne
i Köpenhamns stad.
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1. Alla är samhällsbyggare

Meningsfulla varumärken
är mer efterfrågade och
lönsamma, enligt globala
Meaningful Brand Index.

Bara de senaste åren har mycket hänt.
Företagen avkrävs samhällsansvar.
Hållbarhet är något förväntat, nu vill vi att
företag tjänar ett högre syfte, att man svara
på ett tydligt ”varför man finns till” och hur
man bidrar till samhället. Nya indexet
Meaningful Brands Index visar en tydlig
koppling mellan lönsamhet och meningsfullhet (att man tillför ett tydligt värde på
individnivå, t.ex. hälsa och samhällsnivå,
t.ex. välbefinnandet hos svaga grupper).

Enligt Edelman Brand Relationship Index
finns en stor diskrepans mellan förväntat
ansvar och faktiskt ansvar 13.000 individer i
13 länder (2016). Majoriteten av de svarande
(62 procent) uppgav att de inte kommer att
köpa ett varumärke om det inte uppfyller sitt
samhällsansvar.

Mer läsning: http://www.prweek.com/article/
1399845/brands-lack-purpose-endangersconsumer-relationships-says-edelman
http://www.edelman.com/news/2016-earnedbrand-study-introduces-first-of-its-kind-index/
www.meaningful-brands.com

I Resegeometris undersökning från förra året
framgår att det blir allt hårdare krav på etik
och hållbarhet i företagens mötespolicys.

http://edition.cnn.com/2015/11/06/foodand
drink/culinary-journeys-rene-redzepi-profile/
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Ett exempel är Skånska
Ängavallen. ”Högre krav än
KRAV, 100 procent ekologiskt
från jord till bord, inga kompromisser – inga undantag”. Efter
det mottot har Ängavallens
verksamhet drivits av Rolf-Axel
Nordström sedan 1982 ur en
etisk och kulinarisk synpunkt.
Man talar om zero wasterestauranger och kretslopp.
Cirkulärt är viktigt. Utvecklingen
går t.ex. fort inom så kallade
”micro-grids” som innebär
självförsörjning av elektricitet.
Självförsörjande odling kan även
involvera gästerna. Allt man varit
med och skapat, blir en del av en
själv. Det är attraktivt.
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1. Alla är samhällsbyggare
Konsekvenser
– Den som kan visa att man är en trovärdig samhällsaktör kommer attrahera både
kunder och medarbetare.
– Ägarnas agerande kommer att synas i sömmarna. Avtalsmässiga löner och schysta
förhållanden kommer krävas. Likaså förväntas respektfull och en inkluderande
kultur när det gäller ålder, kön och etnicitet.
– En framgångsfaktor blir att välja ut frågor som engagerar på riktigt och rimmar
med verksamheten och människorna som jobbar där.
– Medvetna och synliga satsningar för människorna och planeten, är attraktivt.
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2. Mötesplats-revolutionen

Spacebase erbjuder
annorlunda och unika
mötesplatser.

Vad: Vi kommer se en flodvåg av
konkurrerande mötesaktörer som förmedlar okonventionella miljöer: Restauranger,
bowlinghallar, butiker, gym, växthus, privata
hem och kontor, främst i storstäderna.
Vad driver: Stark efterfrågan på unika
mötesplatser. Outnyttjade lokaler, enkla
digitala tjänster, drivna aktörer utanför
branschen. Plattformsekonomin centraliserar
beteenden, kunderna ”ägs redan”.
Påminner om lågprisflygets intåg.

Exempel: Spacebase, i 24 städer i 10 länder,
erbjuder unika platser. Splacer och Peerspace
är hack i häl. I Norden finns Palaver och
Workaround. AirBnb lanserade upplevelsebokning förra året. Vad skulle hindra en tjänst
för mötesplatser?
Särskilt för arbetsmöten, s.k. ”Offsite-möten” är
kraven på unik/kreativ/udda miljö särskilt höga.
http://pubs.royle.com/article/Meetings/
2424727/0/article.html
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2. Mötesplats-revolutionen
Splacer – USA – ”unika platser,
utvalda av arkitekter” – finns
i NY, LA, SF, Miami. Mycket
detaljerade sökmöjligheter på
olika sorters syfte och design
på lokalerna. www.splacer.co
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2. Mötesplats-revolutionen
På Spacebase kan man göra ett
detaljerat urval på typ av lokal,
inklusive båtar, terrasser,
privatrum etc. Spacebase finns
i 24 städer i 10 länder.
www.spacebase.com
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2. Mötesplats-revolutionen
Konsekvenser
– Okonventionellt, tillgängligt, unikt. Utbudet på framtidens mötesplatser möter en
stor variation i efterfrågan på koncept som stämmer med det specifika mötets syfte.
En möjlighet kan vara att ta in nya sorters aktörer i Svenska Mötens system.
– Framtidens attraktiva bokningstjänst konkurrerar även med sökfunktioner och
användarvänlig design.
– Hotet kommer även från kända aktörer som ”äger” kunderna och deras beteenden.
– Nya generationer har nya förhållningssätt till arbete och möten. Vad har Svenska
Mötens medlemmar som är unikt och konkurrenskraftigt för dem? Det krävs
kunskap om drivkrafter och efterfrågan – det kan t.ex. handla om miljöer,
koncept, kvalitet, kunskap och rådgivning.
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3. Syftesfritt?

”Syfte” toppar bland
framgångsfaktorerna
år efter år.

Vad: Ett möte utan tydligt syfte är mycket
oattraktivt. Dessvärre tenderar allt fler bokare
att inte känna till syftet. Det finns därför risk
för att dåliga möten genomförs, vilket kan
slå tillbaka på anläggningarna.
Vad driver: Två mottrender. Med en ökad
konkurrens om deltagarnas tid och engagemang ökar även medvetenheten och krav
på tydligt syfte med mötet. Men i takt med
att vd-assistenterna försvinner, faller uppgiften om mötesbokning ofta på personer
utan tidigare erfarenhet eller kompetens.

Exempel: Syftesbeskrivning är den riktlinje
som flest företag tar upp i sin mötespolicy.
Denna siffra ökar. Syfte toppar som vanligt
bland framgångsfaktorer. Samma sak gäller
för konferensköparna.

” Vi försöker alltid
i vår behovsanalys
ta reda på syftet
med mötet, många
gånger möts vi
dock av Äh, de vet
jag inte. Jag ska
bara boka detta
för min chefs
räkning.”
pontus esbo, svenska möten
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3. Syftesfritt?
Konsekvenser
– Den som kan säkra att inga möten görs utan syfte, har störst chans att lyckas
göra kunderna nöjda.
– Här finns möjlighet att göra beställaren till hjälte. Vi kan coacha och utbilda
kunderna så de blir vassa beställare gentemot oss och bättre kravställare i relation
till sina chefer.
– Mötesrådgivning blir centralt. Vi behöver träna oss i att ställa smarta följdfrågor
och ge rekommendationer utifrån mötets syfte.
– Svenska Mötens satsning som ”mötesexperten” och Mötescertifiering av personalen
är i linje med denna trend.
– Inspiration om 7 sorters mötessyften finns hos Marriott:
http://www.meetingsimagined.com/meeting-purposes
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4. Shareability

Klockmärket Nicole
Vienna startades via
sociala medier.

Vad: Graden av delningar i sociala medier
blir avgörande för framgång för framtidens
mötesanläggningar. Ordet ”shareability”
syftar på hur delarvänligt något är i
sociala medier.
Vad driver: Hälften av konferensköparna
köper på rekommendation, samma logik
som inom all konsumtion idag. Innehållet
skapas och delas av besökarna, och inom
följarskaran finns nästa köpare. Traditionella
kanaler, egna plattformar, ja vanlig
marknadsföring generellt, dör ut.

Exempel: Shareability-faktorn avgörs av
relationer och vem som vill engagera sig och
sprida. Nya varumärken lanseras nu helt
utan medieköp, som t.ex. Nicole Vienna, som
jobbade tätt ihop med s.k. Influencers, med
många följare. Nya digitala strategier inom
besöksnäringen bygger helt på det här temat,
t.ex. Wonderful Copenhagen, VisitSweden,
Turist- och mötesindustrirådet Västsverige.

Ett känt selfie-landmärke
i Richmond. ”Love”-skulpturen
ger var och en möjlighet att
skicka ett budskap till omvärlden.
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Exempel från Sundbyholms Slott
och deras 1700-talsbaler.

Trender

4. Shareability
Konsekvenser
– Framtidens attraktiva mötesplats måste ha en strategi för att göra platsen,
mötena och upplevelserna intressant och attraktiv att löpande fotografera,
filma, kommentera och sprida.
– En delning från en enda inflytelserik person kan göra skillnad för omsättningen.
– Det som berör känslor, kommuniceras. Delarvänligt 2017: Visuellt, transformerande,
politiskt/visionärt, oväntat, intimt, urgulligt, nördigt passionerat, lärande
(t.ex. DIY), unikt.
– Intressant, vacker och bra mat delas gärna. Bra design berör.
– Medarbetarnas engagemang är en central framgångsfaktor, både on- och offline.
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4. Som om på riktigt

Hologram av miljöer
och personer.

Vad: Vi ser nu mer och mer av den konkreta
nyttan med Virtual Reality, robotar och hologram. För anläggningar och destinationer
kan det bidra till försäljning, ökad dragningskraft och minskade kostnader, inte minst på
landsbygden.
Vad driver: Kraftigt ökad tillgänglighet
genom allt billigare och mer avancerad
teknik. Längtan efter upplevelser driver.
Brist på innehåll är dock en stor utmaning
inom VR, något som ändras snabbt.

Exempel: Google, Microsoft, Samsung och
Facebook har gjort miljardinvesteringar i VR.
På ITB i år lanserar ICEHOTEL VR, liksom
Hamburgs stad och Tanzania. Konferensoch kongressanläggningar i USA och UK
visas med VR. Svenska institutet lanserar
Sverige i Hololens den 8 mars Shanghai.
Volvo visar bilmodeller och tillval med
Microsofts Hololens.Hotellet Henn Na i
Nagasaki liksom Hilton och Marriott har
robotpersonal.

Los Angeles Tourism har lanserat
portalen Virtual Discovery L.A. Med 50
anläggningar som visas med VR.
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Microsoft Hololens visar Machu
Pichu i sin film Holotour.
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Henn Na Hotel i Nagasaki har
robotbemanning av reception,
housekeeping och concierge.
Robotar används för att leverera
små föremål såsom handdukar,
toalettartiklar och snacks till
rummen.
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5. Som om på riktigt
Konsekvenser
– Robotbemanning och/eller avancerade AR-lösningar kan ersätta rutinmässiga
uppgifter så att mänskliga värdar kan fokusera på relation, mötesrådgivning
och facilitering – kvalificerade jobb som är attraktiva.
– Jämfört med en snygg hemsida kan ett kraftfullt VR-besök förstärka
upplevelsen och känslan, vilket bidrar till försäljningen.
– VR och hologram sparar tid för köpare och anläggning. Köpprocessen och
mötesplaneringen förenklas när mötesköparen inte behöver åka dit i förväg.
– Hologramgäster kan bli en stor publikdragare, t.ex. en DJ eller en TED-talk.
– Det kan också bli möjligt för en anläggning att sälja virtuella mötesrum och
mötesupplevelser.
– Mötesdokumentationen kan göras mer levande och användas internt i köparens
organisation, t.ex. för dem som inte deltog eller för att introducera nya medarbetare.
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6. Intimitet

En yttre riskfaktor river
murar mellan främlingar.

Vad: De mest attraktiva mötena är de som
lyckas åstadkomma stark känsla av närhet
och samhörighet mellan alla som närvarar,
inklusive personal. Nyckelorden stavas
”connection” (anknytning) och ”sense of
community” (samhörighet, tillhörighet till
en grupp).
Vad driver: Transformationsekonomin driver
på viljan att bli berörd, helst på djupet. Det
som verkligen berör är när vi kommer nära
andra människor.

Exempel: En central framgångsfaktor vid
C2 i Montreal var förmågan att skapa
närhet mellan deltagarna. Det gjordes genom
aktiviteter som ”Cloud of fog” och luftmöten.
Det intima och informella betonas av
kongressbransch-organisationen PCMA
för både events och hotellmiljöer. Marriott
har börjat jobba med intima mikromiljöer
för spontana interaktioner.

Dimma: Vi ser varandra bättre
när vi uppstår ur intet.
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6. Intimitet

Dimma: Vi ser varandra bättre
när vi uppstår ur intet.

Ju mer vi vill bli transformerade, desto
viktigare blir det med intimitet, att bli berörd,
av andra människor. En intimare känsla
uppnås till exempel genom olika aktiviteter
och miljöer ”rädsla utan fara”. Vi har länge
jobbat med teambuildning på det här sättet,
exempelvis höghöjdsbanor. Bilden till höger
visar; Luftmöten= små gruppdiskussioner där
deltagarna satt i stolar som hängde 18 fot
i luften ovanför ett nät. ”När du är utsatt för
fysisk risk, ändras din uppfattning om vem du
är, miljön, världen.”, säger St Pierre.
Cloud of fog= deltagarna klev in i en igloo

med en diameter på 40-fots fylld med dimma
så att de inte kunde se varandra. En moderator i mitten ledde deltagarna att gradvis gå
mot mitten, så i slutet de kunde se varandra.
”Känslan av ”intet” förändrar sinnestillståndet
och kopplar bort jaget/egot och belyser påverkan och värdet av mänskliga interaktioner”,
säger St Pierre. ”Efteråt kunde man se de
grupper som upplevt detta tillsammans,
mötas igen för att dricka kaffe med varandra.”
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”We believe participants
will increasingly value
connection at physical
events.”
Pcma är branschorganisationen för
kongresser, professional convention
management organization
www.Pcma.Org/

”Forcing people to be
together. Breaking
down the barriers
between participants.”
C2 montreal är en affärskonferens/festival
och laboratorium för designstrategier för
innovativa konferenser. Kallas för ”davos
för kreativitet” av le novel observateur,
”a conference unlike any other.”
– Harvard business review “hugely
inspiring and entertaining”
sir richard branson
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6. Intimitet
Splacer fokuserar på designupplevelsen och i deras
bokningssystem har man
”INTIMT” som tillval för sitt möte.
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6. Intimitet
Konsekvenser
– Den som erbjuder intima miljöer skapar nöjdare gäster. Det kan t.ex. vara rum
i rummet, med vardagsrumskänsla och växter som avskärmar en soffgrupp.
Design och konst är viktigt för att skapa en intim upplevelse.
– En fördel är att kunna erbjuda aktiviteter mötestekniker som skapar en känsla
av närhet.
– En närmare och mindre formell relation med kunder och gäster blir viktigare.
– En organisationskultur som river murarna mellan värd och gäst är attraktivt.
Mer personligt, ömsesidigt och delaktigt.
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7. Koncept-magi

Konceptrestaurangen
Kasai i Stockholm blev
omgående fullbokad.

Vad: Platser, anläggningar och enskilda möten
med en unik berättelse är mer attraktiva än de
utan. Koncept skapar upplevelse, lojalitet och
ökar chanserna för delning i sociala medier.
Vad driver: Efterfrågan på transformerande
upplevelser har drivit fram koncepttänkande
under många år. Det är djupt etablerat i restaurangbranschen, Berlin ligger långt framme.
De senaste åren har även svenska fastighetsbranschen börjat implementera konceptutveckling på bred front.

Exempel: Kasai, ACE Hotels, Ängavallen.
Koncepten blir mer dynamiska, upplevelseinriktade och ofta temporära. Mötesinnehållet blir
mindre linjärt och mer samskapande. Näringsdepartementet satsar 28 miljoner på Sverige
som designland, vilket innebär möjligheter för
den som designar koncept. ACE Hotel är en
amerikansk hotellkedja som skapat lite av en
community, gästerna vill höra till, de har arbetsplatser så folk i området hänger där på dagarna
och bidrar till känslan. Kasai är en restaurang
som öppnade nyligen på Linnégatan i Stockholm för några månader sedan. Innan låg där

ACE Hotel tilltalar en specifik ”tribe”
med samma värderingar genom
ett extremt genomtänkt koncept.

ett ganska identitetslöst ställe, Hotellet. Kasai
är raka motsatsen. De har skapat en helt egen
värld som man blir förtrollad av, temat är
japanskt och det händer saker hela tiden, det
är underhållning, kroppsmålning, det är fiolspel
till DJ:n, det är drakar. Alla på Kasai är en del av
upplevelsen, som förenar mer än bara enskilda
restaurangbord sida vid sida.
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Anläggningen Arctic Bath ska
byggas med timmerstockar
som symboliserar Sveriges
flottningshistoria.
Architects: Bertil Harström &
Johan Kauppi | Visual images:
Johan Kauppi

“It is no longer about
meeting in the conference
room looking at a monitor.
The expectation is much,
much more dynamic, and
much, much different.”
pcma news
http://www.pcma.org/news/news-landing/2016/01/11/marriott-pcma-take-meeting-trends-to-the-next-level

Trender

7. Koncept-magi
Konsekvenser
– Ett tydlig varumärke är viktigt. Alla miljöer, skyltar, kläder, ord, ton kommunicerar.
Det finns alltid en berättelse att bygga vidare på.
– Koncept kan också skapas genom paketering och tematisering av mötes- och
konferenskoncept- liksom program. Det behövs mer kunskap om möteskoncept.
– Fallgropar att undvika är ”överkonceptualisering”, amatörmässighet och kopiering
av andras koncept. Äkthet är centralt.
– Tänk både anläggningskoncept och möteskoncept. Maten är en viktig del av
helhetsupplevelsen. Koppla även till meningsfullhet.
– Kunderna är en viktig källa till inspiration. Vad ser de som unikt, intressant och
värt att utveckla vidare?
– Gästen ska känna: ”Här hör jag hemma. Det här måste jag berätta för någon.
Här vill jag bo, här vill jag stanna kvar, jobba.”
– Överraska redan i entrén. Det finns en DJ i varenda varuhus. Anlita inte din kusin
som DJ, använd hellre ett hologram. Inte ”halvscandic” eller en rip-off på NY-känsla.

Trender

8. Smarta tjänster

Slack rekommenderas
som mötesapp av
Smart Meetings.

Vad: Smarta digitala lösningar är en självklarhet om några år och i huvudsak ett
komplement till det fysiska mötet – före,
under och efter. Framtidens mötesplats har
en stark digital kedja av tjänster som ett
komplement till den fysiska upplevelsen.
Vad driver: Mobila tjänster är mycket viktiga
och det är mötesarrangören med den smartaste lösningarna som kommer att premieras.
Exempel: De större hotellkedjorna inför fjärrstyrning och digital incheckning. Via Carlton

Rezidors app kan man beställa t.ex. handdukar och få kontakt med andra gäster för
att t.ex. dela taxi. Slack förenklar möteskommunikationen. Disney inspirerar med sitt
Magic Band.
Länkar: http://www.usatoday.com/story/
travel/roadwarriorvoices/2016/08/15/
hotels-mobile-keys-keyless-entry/88625622/
http://www.smartmeetings.com/
technology/85839/7-must-have-meetingplanning-apps

Nyckelfria lås, snart överallt.
Men inte på familjehotell.

Extrem sömlöshet som inspirerar:
Disneys Magic Band förenklar
upplevelsen före, under och efter
besöket. Hämtning på flygplatsen,
beställning av mat (enligt diet/
allergi), bokning av attraktioner,
transport av bagage.

Trender

8. Smarta tjänster
Konsekvenser
– Mötesupplevelsen börjar vid kallelsen, ibland tidigare än så. Varje positiv interaktion
bygger en starkare relation. De som använder digitala tjänster kommer göra stor
skillnad för upplevelsen.
– Samordna urval och inköp av digitala tjänster.
– Tänk före, under och efter, t.ex. med utvärderingen. Vilka smärtpunkter finns
i kundresan? Vilka smarta tjänster kan underlätta gästens vardag när de är
hemifrån, på möte eller konferens?

Sammanfattning

Sammanfattning
»
 Alla är samhällsbyggare – mening utöver ekonomisk vinst
» Mötesplatsrevolutionen – unika möten i alla möjliga lokaler, ökad konkurrens
» Syftesfritt? – alltfler som bokar vet inte syftet
» Shareability – rekommendation och delningsbarhet
» Som om på riktigt – semi-verkligheter blir möjligheter: VR, hologram och robotar
» Intimitet – ju närmare desto bättre
» Konceptmagi – en unik berättelse skapar attraktion
» Smarta tjänster – kringtjänster som förstärker, förbättrar och förenklar

Slutsats

Brian Solis:
Price
Product
Promotion
Place

People
Purpose
Principles
Promise

“ Instead of rates, dates
and space, and tables
and chairs, the meetings
industry really has to
pivot away and focus on
people and purpose to
maintain its relevance.”
brian king, global officer of marriott signature
brands

& global sales

Marknadsföringsgurun Philip Kotler är känd för sina fyra P. Pris, produkt, promotion
och plats. I transformationsekonomin blir relationen jätteviktig och upplevelsen
måste vara meningsfull och förmedla en berättelse. Saker som företagskultur kommer
vara en stark konkurrensfaktor. Gästen ska vilja vara en del av kulturen på platsen.

Kommande
trender

Inför nästa trendrapport
Spaningar som kanske kommer med i nästa rapport:
– Neuromöten - hur kan vi använda insikter från hjärnforskning och sensorer för att förbättra möten?
– Festivalisering och temporärt - vi ser allt fler festivaler och pop-ups, hur påverkar det oss?
– Företagskultur - företagskulturen som konkurrensmedel och attraktionskraft
– Tryggt och säkert - kommer det ställas ökade krav på säkerhet framöver?
Vad ser ni för trender? Vad ska vi rapportera om?

Mer läsning & inspiration
http://www.pcma.org/news/news-landing/2016/12/19/top-2016-takeaways-for-the-meetingsindustry#.WKbkahLhBPO
http://www.pcmaconvene.org/features/cover-story/5-ways-hotels-are-using-design-to-makemeetings-better/
http://pubs.royle.com/article/Meetings/2424727/0/article.html
ACE-konceptet https://www.behance.net/gallery/18656189/Strategic-Design-PlanningA-Case-Study-on-Ace-Hotel
Kasai http://kasai.se/
Koncept och fastigheter http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:838935/FULLTEXT01.pdf
http://www.dn.se/ekonomi/hon-utvecklar-nya-konceptbostader/
Berlin, exempel Tausend Cantina: http://tausendberlin.com/cantina/ – man går in genom en
rostig dörr under en bro
Wäscherei (tvätteriet): https://www.tripadvisor.se/Restaurant_Review-g187323-d1886504Reviews-Lavanderia_Vecchia-Berlin.html – en tvättstuga med tvätt i taket

Mer läsning & inspiration – Som om på riktigt
https://www.ted.com/talks/alex_kipman_the_dawn_of_the_age_of_holograms?language=sv#t-1133968
https://www.youtube.com/watch?v=pLd9WPlaMpY
http://www.successfulmeetings.com/Strategy/Technology-Solutions/
Virtual-Reality-Meetings-Events-Destination-Marketing/
https://www.wsj.com/articles/virtual-reality-takes-on-the-videoconference-1474250761
http://www.theinternationalcentretelford.com/virtual-reality-site-tour-launched/
http://www.venueseeker.com/virtual-reality-venue-tours/
https://skift.com/2016/10/24/l-a-tourism-launches-virtual-reality-platform-for-meeting-planners/
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/12/check-in-to-japan-s-creepy-robot-hotel.html
http://www.itb-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/News_38921.html?referrer=/de/Presse/
Pressemitteilungen/#news-de-38921
http://www.idg.se/2.1085/1.662863/hololens-kopa-utvecklarkit

