
Tourism Authority of Thailand (TAT), Stockholmskontoret
modtager Norwegian Grand Travel Award 2016 som "Best Foreign
Tourist Office”
TAT, Stockholmskontoret modtager prisen “Best Foreign Tourist Office” – endnu en gang! Udmærkelsen blev uddelt i
forbindelse med Norwegian Travel Gala den 14. januar 2016. TAT, Stockholmskontoret fik den norske rejsebranches stemmer og
modtog udmærkelsen for anden gang. 

Grand Travel Award 2016 løb af stablen i torsdags på Wallmans i Oslo. TravelNews, et uafhængigt, norsk rejsemagasin, var værter for
arrangementet. Pakkanan Winijchai, chef for TAT, Stockholm for de Nordiske lande og Baltikum, var til stede under festlighederne og
prisuddelingen: 

–       Vi er meget glade og stolte over at modtage denne prestigefyldte pris – to år i træk! Dette er et bevis på det engagement og den energi,
som vores kontor i Stockholm viser. “Best Foreign Tourist Office” er resultatet af hårdt arbejde og en fantastisk samarbejdsånd i
organisationen. Thailand er en populær destination for nordiske turister, og vi glæder os til at byde mange nordiske gæster velkommen og
hjælpe dem i 2016, siger Pakkanan Winijchai.

I 2016 vil TAT fokusere op at fremhæve Thailands store udbud af sportsaktiviteter i forbindelse med rejsen, fx Muay Thai, golf og cykling. Et
andet fokusområde er kvalitets- og luksusprodukter – landet har et stort udbud af førsteklasses restauranter, kursteder, resorts, shopping og
krydstogter. Disse oplevelser er perfekte som supplement til den traditionelle "sol- og badeferie”.

TAT fortsætter også med kampagnen ”Discover Thainess”, der har til formål at gøre ”thainess” til et udtryk, der bruges verden over. Essensen
i ”thainess” er thailændernes særlige evne til at tage sig af turisterne, samt thailændernes ro, venlighed og gæstfrihed. Disse kvaliteter er
fundamentet i den thailandske kultur og den thailandske måde at leve på, hvilket kendetegner landet og tilbyder alle besøgende noget helt
unikt.
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Om Thailands turistbureau
Tourism Authority of Thailand (TAT) blev grundlagt i 1960 og var den første organisation i Thailand med særligt ansvar for at fremme turismen i
landet. Det thailandske turistbureau i Stockholm blev etableret i 2002 og er ansvarlig for de nordiske og baltiske lande. Det thailandske
turistbureau tilbyder rejseinformation til borgere, rejsebureauer og pressen og arbejder også på at motivere indbyggerne i de nordiske og
baltiske lande til at rejse til Thailand. Læs mere på http://dk.tourismthailand.org/home


