
Tourism Authority of Thailand (TAT) i Stockholm vinner
utmärkelsen ”Bästa utländska turistbyrå” på norska Grand Travel
Award 2016
För andra året i rad är TAT:s Stockholmskontor utsedd till "Bästa utländska turistbyrå". Det prestigefyllda priset mottogs vid den
norska resegalan Grand Travel Award den 14 januari 2016. TAT:s Stockholmskontor utsågs av den norska resebranschen.

Grand Travel Award 2016 hölls i torsdags på Wallmans i Oslo. Den oberoende norska affärsresetidningen TravelNews organiserade
galakvällen. Ms Pakkanan Winijchai, direktör för TAT Stockholm och för de nordiska och baltiska länderna, var närvarande under firandet och
prisutdelningen:

- Vi är mycket glada och stolta över att få denna prestigefyllda utmärkelse – två år i rad! Detta är ett bevis på det engagemang och den energi
som vårt Stockholmskontor ger. "Bästa utländska turistbyrå" är ett resultat av hårt arbete och bra laganda inom organisationen. Thailand är ett
populärt resmål för nordiska resenärer och vi ser fram emot att välkomna och hjälpa många nordiska resenärer under 2016, säger Ms.
Pakkanan Winijchai.

Under 2016 kommer TAT fokusera på att lyfta fram Thailands rika utbud av sportaktiviteter, såsom thaiboxning, golf och cykling. Ett annat
fokus är det kvalitets- och lyxutbud som erbjuds, med en rad högklassiga restauranger, span, hotell, shopping och kryssningar. Dessa
upplevelser är perfekta komplement till den traditionella "sol och strand"-semestern.

TAT kommer även att fortsätta kampanjen "Discover Thainess" med målet att etablera "Thainess" som ett globalt uttryck. Essensen i
"Thainess" handlar om den unika thailändska inställningen att vara lugn och harmonisk, om vänskaplighet, gästfrihet och att värna om sina
turister. Dessa egenskaper är grunden för den thailändska kulturen och "The Thai way of life", vilket särskiljer landet och erbjuder något unikt
för alla besökare.
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Tourism Authority of Thailand (TAT) grundades 1960 och var den första organisationen i Thailand med särskilt ansvar att främja turismen i
landet. Thailändska Turistbyrån i Stockholm etablerades 2002 och ansvarar för de nordiska och baltiska länderna. Thailändska Turistbyrån
tillhandahåller reseinformation till allmänheten, resebyråer och media och arbetar även för att uppmuntra invånare i de nordiska och baltiska
länderna att resa till Thailand. Läs mer om Thailändska Turistbyrån på www.tourismthailand.org/se.


