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Malaysian Tourism Promotion Board sätter fokus på den nordiska marknaden tillsammans med sin nya 
PR-byrå FIN-S Marknad & Kommunikation från Stockholm. Noriah Jaafar, chef för Tourism Malaysia i 
Norden och Baltikum, identifierar den verkliga potentialen av framtida resenärer från denna marknad och 
vill placera Malaysia som ett självklart semestermål för nordbor. 

“Vi börjar på resemässan MATKA och Global Workshop i Helsingfors där Malaysia representeras av Ma-
laysian Tourism Promotion Board Deputy Director General Dato´Hj Azizan Noordin, Tourism Malaysia 
från Stockholm samt Langkawi och Sabah Tourism Boards” – säger Noriah Jaafar.

Resebransch och media är varmt välkomna till monter 7G61 torsdagen den 21 januari kl. 15.00 för en 
cocktailmottagning och underhållning av den malaysiska kulturdansgruppen Wandie arts performance. Vi 
fortsätter i Stockholm på kvällen den 26 januari med en kick off för media och researrangörer. Resemäs-
sorna i Danmark och Baltikum står i tur i februari följt av Norge.  

Över 27 miljoner turister besökte Malaysia år 2014 och antalet ökar från år till år. Martin Ahlberg, VD på 
FIN-S, ser som den viktigaste utmaningen att förstärka besökartillväxten och ha en stark tillväxt av mark-
nadsandelen i regionen som mål. “Irma Aalto med bred erfarenhet inom resebranschen är projektledare 
och hela FIN-S organisation är starkt involverade i processen” tillägger han.

Populära destinationer, dit det organiseras resor från vårt område, är huvudstaden Kuala Lumpur, Lang-
kawi, Borneo och Kota Kinabalu. Malaysia är först och främst känt som en natur- och äventyrsdestination 
och som den bästa golfdestinationen i Asien. Den legendariska dykdestinationen Sipadan Island på Bor-
neos ostkust finns med på listan av världens bästa dykdestinationer.  

Produktutbudet är lika brett – från naturbaserad ekoturism och orörda sandstränder till pulserande Kuala 
Lumpur, golf och Formel 1. Geografiskt är Malaysia mångsidigt - det består av två separata områden: Ma-
lackahalvön i väst och Sarawak och Sabah på Borneoön i öst. En stor del av Malaysia täcks av regnskog 
och nationalparker är populära besöksmål. 

Dags att bli inspirerad!

För mer information vänligen kontakta Irma Aalto på FIN-S tel. +46 70559 0497 eller irma.aalto@fin-s.a.se.
Mer om Malaysia finns på http://www.tourism.gov.my/en.


