Visby den 22 maj 2009

Pressmeddelande från Wisby Strand

Bokslut 2008
De budgeterade intäkterna för NT Management AB överträffades under verksamhetsåret. Bolaget
omsatte drygt 31 miljoner exkl moms. 2008 års resultat är knappt 60 tkr, vilket är en avsevärd resultatförbättring jämfört med föregående bokslut då bolaget redovisades en förlust på 3 700 tkr.
Vi är just nu inne i en intensiv och oerhört spännande period. I söndags avslutades Riksidrottsmötet
med nytt rekord i deltagarantal. Gotlands Idrottsförbund stod värdar för drygt 830 st deltagare som
hade samlats här på Gotland. Vilken målmedvetenhet och engagemang! Gotland visade sig från sin
allra bästa sida och solnedgången under lördagens bankettmiddag blir ett oförglömligt minne för
många…
Veckan innan dess hade VeTa Bolaget/Svenska Djursjukhusföreningen sina ”VeTa Dagar” här på
Wisby Strand. Anläggningen myllrade av drygt 400 st veterinärer, föredragshållare, djursjukhuspersonal och utställare m fl.
Baltic Sea Commission har också gästat Gotland och Wisby Strand med ett 70 tal deltagare.
Dessförinnan hade Särskolan förlagt sin rikskonferens på Gotland. Här samlades drygt 700 personer
under tre hektiska dagar.
Nu har vi ett antal möten av olika karaktär framför oss de närmsta veckorna innan den 41:a Almedalsveckan startar den 28 juni. Och som vanligt slår veckan alla tidigare rekord i antal möten och antal
deltagare. Hur ska det då bli nästa år…?
Den stora framgångsfaktorn för Almedalsveckan är direkt kopplad till destinationen och de unika
värden vi kan erbjuda på Gotland. Här träffas beslutsfattare, lobbyister, politiker, journalister och
vanliga medborgare under informella former i en avspänd, vacker och trivsam miljö.
Värt att poängtera under årets Almedalsvecka är exempelvis SHR:s arrangemang onsdagen den 1 juli.
Med anledning av Sveriges Hotell & Restaurangföretagares 100-års jubileum kommer en mängd olika
aktiviteter att genomföras. Ett mingel på Kallbadhuset under onsdagskvällen är bara ett exempel…
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Försiktigt optimistiska
Trots det minst sagt skakiga och turbulenta finansiella läget i vår omvärld, känner vi en försiktig optimism inför hösten. Mentalt känns det som om marknaden nu vågar se framåt och ta beslut igen! Man
börjar inse att ”solen går upp även i morgon…” Och vi har redan nu många utmanande och roliga
arrangemang att se fram mot.
Bokningsläge
Avseende mötesverksamheten är ser framtiden lovande ut, trots ett det globala finansiella läget.
Per den 20 maj 2009 var bokningsläget enligt följande;
År 2009: 153 st bokningar till ett ordervärde av 14 258 290:År 2010: 28 st bokningar till ett ordervärde av 9 315 200:År 2011: 7 st bokningar till ett värde av 3 187 500:OBS! År 2010 och 2011 är endast lokalintäkter inlagda, därav det låga ordervärdet per bokning.

Kuriosa de första 25 månaderna, t o m 31 maj 2009
Under de första 25 månaderna har vi;
• Serverat 48 234 st luncher
• Serverat 224 167 koppar kaffe, och då ingår inte påtåren..
• Arbetat 98 230 timmar. Omräknat i årsarbetstid motsvarar det 58 st heltidstjänster
under hela perioden.
• Genererat 30 278 st rumsnätter.  
Möten
Mötesverksamheten är kärnverksamheten inom bolaget. Under de första 25 driftsmånaderna har
Wisby Strand varit värld för 492 st möten totalt sett, varav ca drygt 130 st definieras som stora möten,
det vill säga 350 deltagare eller fler.

Publika arrangemang
Många namnkunniga artister har under året avlöst varandra på Wisby Strands scen. Vid exempelvis
invigningen i april 2007 stod en av våra mest folkkära artister och primadonnor för underhållningen,
nämligen Carola. Även Erik Segerstedt och Marcus Fagervall framträdde inför en entusiastisk publik.
Lisa Miskovsky, Lill Lindfors, Ainbusk, Babben Larsson, är ytterligare några exempel på artister som
gästade anläggningen under första verksamhetsåret.
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Under 2008 och 2009 har det publika utbudet breddats ytterligare. Som exempel kan nämnas;
Nyårskonsert från Wien, Cissi & Nour, Jill Johnsson, Jam All Stars, Fredrik Lindström, Jonas
Gardell, Linda Bengtzing, Magnus Carlsson, Rongedal, Takida, Håkan Hellström, Jan Slottenäs
Storband, Sophie Zelmani, Anna Ternheim, Henrik Schyffert, Bo Kaspers Orkester, After Dark samt
ett antal arrangemang tillsammans med Gotlandsmusiken.
Närmast kommer vi att få se Babben, Adde Malmberg och Lennie Norman i stand up föreställningen
”Gammal är äldst”, Caroline af Ugglas, Jan Slottenäs Storband med konserten ”A Tribute to Glenn
Miller”, Robert Broberg med flera. Även Nyårskonserten från Wien återkommer i januari 2010.
Ambitionen är att bevara traditionerna men också att krydda verksamheten med innovativt nyskapande som tillför gemensamma värden för besöksnäringen på Gotland.

Visby Nya Kallbadhus
Visby Nya Kallbadhus öppnade med kort varsel den 8 juli 2007. Inför 2008 har fastigheten färdigställts och därmed kommer också verksamheten att breddas. Kallbadhuset kommer inför säsongen
2009 att utöka öppettiderna. Ambitionen är att ha öppet från 19 juni till sista augusti i den omfattning som kundunderlag och väder tillåter detta. Under perioden midsommar till och med den 15
augusti är förhoppningen att hålla öppet dagligen, övrig tid i första hand fredag-söndag.

Slutligen vill vi tacka alla våra partners och underleverantörer för ett mycket gott samarbete. Sist, men
absolut inte minst, vill vi också tacka våra kunder och uppdragsgivare för att just vi fick Ert förtroende! Ett innerligt och varmt tack från oss alla på Wisby Strand.

Framgångsrika möten är ingen slump…

Med vänliga hälsningar
NT Management AB

Niklas Sjöblom
VD / Managing director
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