
Det thailandske turistbyråets (TAT) Stockholm-kontor tildeles den
norske Grand Travel Award 2015 som “Beste utenlandske
turistkontor”
Reisebransjen i Norge har talt: Thailand har det beste utenlandske turistkontor. TATs Stockholm-kontor vant den norske
reisebransjens avstemning og ble for første gang tildelt utmerkelsen i den prestisjetunge kategorien. 

Grand Travel Award 2015 feiret 20-årsjubileum og ble arrangert sist torsdag på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Kvelden ble arrangert av det
uavhengige norske forretningstidsskriftet for reisebransjen Travel News. Ms Pakkanan Winijchai, direktør i TAT Stockholm for Norden og
Baltikum, var til stede under festlighetene og prisutdelingen:

– Denne utmerkelsen er en sterk anerkjennelse som jeg er ekstremt stolt over. Den gjenspeiler det sterke engasjementet som våre
medarbeidere på Stockholm-kontoret har for Thailand og landets turister, og at Thailand er et viktig reisemål for nordmenn. Vi er svært
takknemlige over at alt arbeidet vi legger ned, blir lagt merke til. Jeg er overbevist om at dette styrker vår posisjon som et av verdens fremste
turistmål, og vi ønsker flere norske turister hjertelig velkommen i 2015, sier Ms Pakkanan Winijchai.

TAT satser nå på å løfte frem Thailands varierte utvalg av aktiviteter og det faktum at mange i dag reiser til Thailand for mat-, velvære-, kultur-
og golfopplevelser, snarere enn for den tradisjonelle sol  og badeferien.

I 2015 lanserer TAT sin nye kampanje “Discover Thainess” med det mål å etablere “Thainess” som et globalt innarbeidet begrep. Essensen i
“Thainess” handler om thailendernes unike evne til å ta vare på turistene sine, ikke stresse seg opp, være vennlige og vise gjestfrihet. Det er
disse egenskapene som ligger til grunn for den thailandske kulturen og livsstilen – “the Thai way of life” – som gjør at landet skiller seg ut og
tilbyr noe unikt til alle som besøker det.

Disse landene var nominert til prisen for “Beste utenlandske turistkontor”:

Danmark

Thailand

Portugal

Spania

Storbritannia

Sverige


