
 

 

 

 

 

Antalet hotellnätter och besök i New York City fortsätter att öka i snabb takt. Här kommer en 

uppdatering kring nyheter i New York City som är berör mötes- och eventindustrin.  
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1. Besöken ökar i New York City 
NYC & Company, New York Citys officiella marknads-, turism- och partnerorganisation och turistbyrå, 

ser en ökning av mötes- och kongressbesök i staden. 

Ny statistik visar att besöken till staden ökade från 5,6 miljoner 2012 till 5,9 miljoner under 2013. 

Besökarna uppskattas ha spenderat 5 miljarder dollar 2013, jämfört med 4,7 miljarder dollar under 

2012.  

Statistiken gäller nationella och internationella besökare. De nationella besökarna ska ha minst 80 

kilometer i resväg och övernatta minst en natt i staden. De internationella besökarna kommer 

främst från Kina, Storbritannien, Japan, Frankrike, Tyskland, Colombia och Brasilien. 

NYC & Company CEO Fred Dixon säger: “New York City slår besöksrekord år efter år och vi kommer att 

ha tagit emot 55 miljoner besökare till våra fem stadsdelar under 2014. Mötes- och konferensdeltagare är 

en viktig del av den här framgången och New York City kommer att fortsätta utveckla MICE-produkter för 

att på bästa sätt ta emot de växande besöksgrupperna.”  

Jerry Cito, Senior Vice President för Convention Development på NYC & Company fyller i: “Vi tror att 

New York City är den bästa platsen för att göra affärer och vi är fast beslutna att fortsätta öka 

antalet besök. Det ska vi göra genom att visa upp den mångfald, flexibilitet och spänning som finns i 

staden.”  
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2. Nyheter kring mötesplatser I New York City  
Från ultramoderna skyskrapor till historiska hus, New York City har ett stort utbud av lokaler i de fem 

stadsdelarna som passar alla grupper oavsett storlek, budget och stil. Här är exempel på några 

lokaler som just har öppnat eller som ska öppna inom kort. 

 Convene öppnade sin fjärde konferenslokal i 101 Park Avenue, i närheten av Grand Central 
Terminal i januari 2014. Här finns sju specialanpassade rum som kan användas vid olika typer 
av möten. Lokalerna rymmer grupper på från två personer upp till 160 gäster. 
www.convene.com   
 

 Tavern on the Green, är en känd restaurang i Central Park som återöppnade i april 2014, 
efter två års renovering. Restaurangen ligger i en historisk byggnad från 1870, och är 
tillgänglig för privata och kommersiella evenemang från 10 till 1 000 gäster. 
www.tavernonthegreen.com  
 

 Queens Museum slog upp dörrarna igen i november 2013 i Flushing Meadows Corona Park, 
efter en omfattande renovering där de har fördubblat museets storlek till omkring 9 200 
kvadratmeter. I museets samling ingår bland annat ”Panorama of the City of New York”, som 
är en välkänd miniatyr över stadens fem stadsdelar, The Neustadt Collection som består av 
glasföremål från Tiffany och permanenta utställningar som de på två världsutställningar som 
hölls i staden för 50 och 75 år sedan. www.queensmuseum.org   
 

 Pier A Harbor House, som ligger där Battery Park möter Hudson River, öppnar igen under 
hösten 2014. Bygganden är med på listan National Register of Historic Places och är ett 
berömt hus i New York City. Lokalen öppnade ursprungligen 1886 och var tidigare VIP-entré 
för europeiska ambassadörer när de reste till Ellis Island. Byggnadens tredje våning erbjuder 
en tjusig utsikt över Lower Manhattans strand och Financial Districts silhuett, och används 
till speciella event. www.piera.com  
 

 The Rainbow Room, är en annan välkänd lokal i New York City, har åter öppnat under 
hösten 2014 i 30 Rockefeller Plaza. Redan 1934 slog The Rainbow Room upp sina portar och 
blev snabbt platsen där societeten och kändisarna umgicks. Lokalen ligger på 65:e våningen 
och är utsmyckad med speciella designelement som den berömda kristallkronan och ett 
roterande dansgolv som har bevarats. Lokalen rymmer privata tillställningar för upp till 300 
gäster. www.rainbowroom.com   
 

 One World Observatory kommer att öppna i One World Trade Center under 2015. På våning 
100-102, cirka 381 meter över gatunivå, ska Observatory hålla till och de kommer att 
erbjuda en 360 graders utsikt av New York City och dess omgivning. Hemsidan är fortfarande 
under uppbyggnad, men reservationer för privata event för 10-450 gäster kan de redan nu 
ta emot. http://oneworldobservatory.com/ 
 

 Wave Hill House, som är en del av Wave Hill, är en offentlig trädgård och ett kulturellt 
centrum med utsikt över Hudson River i Bronx. Wave Hill House öppnade igen under 
sommaren 2013, efter att delar av den stora historiska herrgården renoverats för att få 
tillbaka sitt ursprungliga utseende. Under renoveringen installerades även moderna 
bekvämligheter som passar konferenser och festligheter. Herrgården, som är inspirerad av 
bus på engelska landsbygden, uppfördes 1843. www.wavehill.org  

 

 BRIC Arts / Media House öppnade sin nya lokal, på 3700 kvadratmeter, i Brooklyns tidigare 
Strand Theatre i oktober 2013. Lokalen kan användas till olika event för upp till 440 gäster. 
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Här finns bland annat BRICE House Ballroom, Artist Studio & Workspace, ett galleri, café 
Stoop, som är en offentlig kulturell samlingsplats. www.bricartsmedia.org/about/bric-house  

 

3. Hotellnyheter i New York City  
New York City fortsätter att växa i antal hotell och hotellrum, i slutet av 2013 fanns över 500 hotell 

och fler än 96 000 rum i staden. I år fortsätter utvecklingen i samma takt och runt 30 nya fastigheter 

är planerade att öppna. Detta gör att staden kommer att uppnå 100 000 hotellrum innan året är slut. 

Nya hotell är planerade till alla fem stadsdelar. De växande besökssiffrorna höll hotellbeläggningen 

på 87 % under 2013, det är den högsta siffran i hela USA. 

De hotell som ska öppna under 2014 är bland annat CitizenM, Wyndham New Yorker, Be Hotel 

NYC, The Broome NYC, Hilton Garden Inn Central Park South, The William Hotel och The Park 

Hyatt New York i Manhattan; och The Paper Factory Hotel, Crowne Plaza JFK och The Parc Hotel i 

Queens. Även The Knickerbocker Hotel, som kommer att öppna i anslutning till Leading Hotels of 

the World när de öppnar i en historisk byggnad vid Times Square, samt Starwood, som öppnar sitt 

tredje hotell under varumärket aloft i Lower Manhattan – aloft Financial District. Hilton har också 

flera fastigheter som de håller på att färdigställa. http://www.nycgo.com/hoteldevelopment   

 

4. Rese- och transportuppdateringar 
 

 Norwegian lanserade nya flyglinjer till New York City från London Gatwick i juli 2014. 
Flygbolaget har nu tre avgångar per vecka, tisdag, torsdag och söndag. Under 2015 kommer 
även Virgin Atlantic och Thomas Cook Airlines att öka antalet flyglinjer, med nya avgångar 
från London and Manchester. www.norwegian.com / www.virgin-atlantic.com  / 
www.thomascookairlines.com   
 

 The Number 7 Subway Line i New York City håller på att utvidgas västerut till 34th Street och 
11th Avenue, mittemot Jacob K Javits Convention Centre på Manhattans Far West Side. Den 
nya stationen kommer att kunna användas av besökare som deltar vid event vid New York 
Citys största konferensanläggning. Stationen bidrar till utvecklingen av vad som ska bli 
Manhattans nyaste stadsdel. Nya bostäder, restauranger och nöjen planeras för området. 
Den utökade tunnelbanan förväntas bli klar under första kvartalet under 2015. 
www.mta.info        

 

Om NYC & Company 

NYC & Company är partner- och turistorganisationen med kontakt till stadens 97 000 hotellrum, 92 

900 kvadratmeter av utställningsyta och mötesutrymmen, prisvärda flyg- och marktransporter och 

erbjudanden inom shopping, konst, underhållning och restauranger. Som officiell konferensbyrå, 

erbjuder NYC & Company en kostnadsfri tjänst från New York Citys experter. 

För mer information kring planering av möten eller event New York City, och ytterligare detaljer om 

NYC & Companys tjänster, besök www.nycgo.com/meetingplanners. 
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Kontakt 

För förfrågningar om att anordna möten eller event i New York City, vänligen kontakta: 

Paul Black 

European MICE Sales & Marketing Director 

NYC & Company 

PaulB@hillsbalfour.com  

020 7367 0922 

 

För pressfrågor, vänligen kontakta: 

Elin Norlin 

PR-ansvarig Skandinavien 

NYC & Company 

elin@comvision.se 

070-279 86 40 

 

 

Följ NYC & Company på twitter @nycgo_uk 
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