
SAS koncernchef framröstad till Årets chef på Grand Travel Award
SAS koncernchef Rickard Gustafson blev en av de 16 vinnarna vid Grand Travel Award 2013, resebranschens stora gala, som ägde rum på
Grand Hôtel i Stockholm på onsdagskvällen. Galan arrangerades för 21:a året i rad av affärs- och branschtidningen Travel News. Rickard
Gustafson vann klassen Årets chef i resebranschen. Han nominerades till priset för "sitt arbete under höstens akuta kris i SAS, där han under
extrem press lyckades sluta de avtal som krävdes för att rädda SAS och därmed räddades även majoriteten av arbetstillfällena samt produkten
till de skandinaviska kunderna."

Rickard Gustafson var nominerad av en jury bestående av Travel News redaktion samt sju resebyråchefer. Därefter har 50 chefer från
resebranschens alla olika delar röstat fram vinnaren. Övriga nominerade till Årets chef i resebranschen var Fritidsresors tidigare Nordenchef
Christian Clemens och Via Travels vd John Lundmark

SAS prisades ytterligare vid galan då flygbolaget röstades fram till Bästa Flygbolag Europa. Bästa Flygbolag Interkontinentalt blev Qatar
Airways, medan priset i Bästa Transport Inrikes tillföll Malmö Aviation. Extra glada var Hertz och Viking Line, som för första gången röstades
fram till vinnare i kategorierna Biluthyrare respektive Rederi. I dessa leverantörsklasser utsågs segrarna genom en omröstning bland 1200
anställda på svenska resebyråer och från övrig svensk resebransch.

Grand Travel Award-juryn stod bakom ett nytt pris för i år, Årets Nydanare. Det priset tillföll Norwegian för deras satsning på lågprisflyg till
Asien och USA.

Vinnarna i de 16 priskategorierna:

Hotellkedja Sverige: Clarion Hotels

Hotellkedja Internationellt: Radisson Blu

Charterarrangör: Fritidsresor

Specialistresearrangör: Swanson´s Travel

Biluthyrare: Hertz 

Rederi: Viking Line

Internationellt kryssningsrederi: Royal Caribbean

Transport Inrikes: Malmö Aviation

Flygbolag Europa: SAS

Flygbolag Interkontinentalt: Qatar Airways

Utländsk turistbyrå: Visit Denmark

Årets nydanare: Norwegian

Bästa Turistland: USA

Ekoturismpriset: FishYourDream

Årets chef i resebranschen: Rickard Gustafson, SAS

Årets Resesäljare: Alexandra Tache, Ticket

För mer information se www.grandtravelaward.se

Travel News chefredaktör Katarina Myrberg, katarina.myrberg@travelnews.se 070-772 60 50.

Travel News är Sveriges ledande branschtidning för den svenska rese- och turistindustrin. Tidningen ägs av Egmont Tidskrifter AB som
publicerar ett 30-tal magasin och webbplatser i Sverige, omsätter cirka 500 msek och har cirka 230 anställda. Bolaget ingår i den
danska mediekoncernen Egmont som är en av Skandinaviens ledande mediekoncerner. Egmont står bakom veckotidningar, magasin,
serietidningar, böcker, filmer, tv-program, biografer och tv-stationer samt interaktiva spel, spelkonsoler, musik och en lång rad digitala
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medier. Egmont utger medier i mer än 30 länder, har 7 600 medarbetare och en omsättning på 1,6 miljarder EUR.


