
Det thailandske turistbureaus kontor i Stockholm (TAT) vinder den
norske Grand Travel Award 2015 for "Årets udenlandske
turistkontor"
Norges rejsebranche har talt: Thailand har det bedste udenlandske turistkontor. TAT's kontor i Stockholm strøg til tops i den
norske rejsebranches afstemning, og det er første gang, de får prisen i denne prestigefyldte kategori. 

Grand Travel Award kunne i 2015 fejre sit 20-årsjubilæum, som blev afholdt sidste torsdag på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Prisuddelingen
blev arrangeret af TravelNews, som er et uafhængigt norsk forretningsrejsemagasin. Ms Pakkanan Winijchai, chef for TAT Stockholm for
Norden og Baltikum, deltog i prisuddelingen og festlighederne:

–       Denne pris er en fantastisk udmærkelse, som jeg er ekstremt stolt over. Den er et udtryk for, at vores team på kontoret i Stockholm har
en enorm passion for Thailand og for landets turister, og at Thailand er et vigtigt rejsemål for nordmændene. Vi er meget taknemmelige over,
at vores hårde arbejde er blevet bemærket. Jeg er overbevist om, at det her vil styrke vores position som et af verdens førende rejsemål, og vi
ser frem imod at byde endnu flere norske turister varmt velkommen i 2015, udtaler Ms Pakkanan Winijchai.

TAT satser nu på at fremhæve Thailands rige udbud af aktiviteter og det faktum, at mange rejsende i dag tager til Thailand for at få mad-,
wellness-, kultur- og golfoplevelser snarere end at holde en traditionel sol- og badeferie.

I 2015 lancerer TAT sin nye kampagne "Discover Thainess", som har til formål at gøre "Thainess" til et globalt etableret udtryk. Essensen i
"Thainess" er thailændernes unikke indstilling, som handler om at værne om deres turister, bevare roen, være venlige og vise gæstfrihed.
Disse egenskaber er grundlæggende i den thailandske kultur og den "Thai way of life", som kendetegner landet og tilbyder alle landets
besøgende en unik oplevelse.

De nominerede lande i kategorien "Bedste udenlandske turistkontor" var:

Danmark

Thailand

Portugal

Spanien

Storbritannien

Sverige


