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Martin Ahlberg – ÅRETS INFORMATÖR
STJ - Föreningen Sveriges Turistjournalister har tilldelat Martin Ahlberg på FIN-S Marknad och
Kommunikation den prestigefyllda utmärkelsen Årets Informatör i resebranschen i Sverige.
”Ser utmärkelsen som ett tecken på att vi under våra 20 år som konsulter klarat målsättning att vara
personliga och öppna. Vi vill vara generösa och leverera – leveransen är det viktigaste för oss och att
våra uppdragsgivare och gäster trivs” – säger Martin. – ”Nästa möjlighet finns nästa vecka då vi den
12.3 har premiär för vår nya Stockholm Travel Show B2B Edition i Finlandshuset Konferens i centrala
Stockholm”.
Martin Ahlberg är hotellpojken som blev hotellchef, försäljningschef för Vasabåtarna, Finlands
turistchef i Sverige och marknadsdirektör för Silja Line i Skandinavien. Martin driver idag FIN-S
Marknad och Kommunikation på Snickarbacken i centrala Stockholm.
FIN-S bedrivs under varumärken som Stockholm Travel Show; egna konsument- och B2B mässor i
Stockholm, och Travel Trends, branschens största trendbevakande nyhetsbrev med över 19 000
unika mottagare. Travel Trends uppdaterar även en mångsidig evenemangskalender.
Martin är generalsekreterare för den internationella östersjöorganisationen BTC, Baltic Sea Tourism
Commission och är president för SKÅL International i Norden och Baltikum och councillor för
Sverige. SKÅL International är världens tyngsta nätverk för beslutsfattare i resebranschen.
Aktuella uppdrag är bl.a. det nya storhotellet vid Kungens Kurva, Grekland Panorama, Lahti Region
med skid-VM i Lahtis vintern 2017, Nordens ledande resemässa MATKA 2015 i Helsingfors och det
turistiska hållbarhetsprojektet Treble-3BL, finansierat av Svenska Institutet.
Kärnverksamhet idag är mässor, evenemang, PR- och press, marknadsföring, tillvägagångs -sätt och
möten inom ramen för resandet. Marknad är hela Östersjöregionen.
För ytterligare information: www.fin-s.a.se www.stockholmtravelshow.se
www.traveltrends.se www.balticsea.com www.skal.org www.skalsverige.se
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