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Nøkkeltall 2020 
før COVID-19:
• BNP: 1,3 %
• Arbeidsløshet: 4,6 %
• Overnattinger:154.189 

+15%
• Overnattinger hiå:       
• Operatører som selger 

Norge: 87
• Antall operatører på 

NTW: 21 (27 deltager)

Russland: Hva skjedde på markedet – før Covid-19?

 Økonomien gikk bedre og det var en økning i antall russiske 
gjester.

 Grunnen var i stabil valutakurs (EUR/RUB) 

 Flere russiske turister reiste til utlandet de siste årene tross 
sanksjoner: 

• for 2019 – var det 45,3 mln. turister fra Russland, økning med 8% 
i forhold til 2018. 

• for 2019 økte antall russiske gjestedøgn i Norge med 15 % og 
utgjorde 154.189 overnattinger.

• De 2 første månedene var det økning fra Russland til Norge med 
19 prosent vekst.

 Vi forventet en økning til Norge på 15% -20% i 2020.



Russland: Hva skjedde på markedet – før Covid-19?

 Stabilitet på reiselivsmarkedet

 Russiske turister velger: kortere opphold, spare på tilleggstjenester, turpakker 
blir mer tiltrekkende igjen. 

 Flesteparten av turister kommer fra Moskva og St.Petersburg på grunn av 
gode transportforbindelser og høyere levestandard.

 Russere blir også stadig mer interessert i aktiv ferie. 

 Den mest attraktive destinasjonen er Fjord Norge som tiltrekker de fleste 
russiske turister.

 Havfiske er populært blant russere som alltid. 

 Russland er et nærmarked for Norge og norske reiselivsbedrifter. 



Top ten Schengen source countries in the world:

N
o.

Country where consulate is 
located

Uniform visas 
applied for 

Total uniform visas 
issued (including 
MEV) 

Multiple entry 
uniform visas 
(MEVs) issued 

Total LTVs 
issued

Uniform 
visas not 
issued 

Not issued 
rate for 
uniform 
visas

Share 
of 
MEVs

1 RUSSIAN FEDERATION 4,133,100 4,054,685 3,350,160 1,013 61,863 1.5% 82.6%
2 CHINA 2,971,032 2,847,049 973,540 165 111,794 3.8% 34.2%
3 INDIA 1,141,705 1,012,487 632,881 1,352 123,175 10.8% 62.5%
4 TURKEY 906,862 812,108 614,066 1,390 87,651 9.7% 75.6%
5 MOROCCO 705,293 544,062 233,420 1,841 144,895 20.5% 42.9%
6 ALGERIA 668,386 374,287 110,896 1,864 287,234 43.0% 29.6%
7 BELARUS 645,722 643,474 550,656 195 1,766 0.3% 85.6%
8 SAUDI ARABIA 394,200 363,308 310,025 4,880 22,096 5.6% 85.3%
9 THAILAND 337,607 322,801 176,177 311 13,027 3.9% 54.6%

10 UNITED KINGDOM 277,743 258,744 149,621 1,044 12,013 4.3% 57.8%

Figures published by the European Commission on 4 May (compiled with data from MS capitals) show that the consulates
of the Schengen States received almost 17 million applications worldwide for short-stay visas in 2019, a considerable
increase of 5.9% since 2018. The three largest source countries all experienced solid growth, with applications in Russia 
registering a strong increase of +11.8% compared to 2018 and topping 4 million for the first time in five years. 
However, this is still much lower than the all-time high of 7 million visa applications registered in Russia in 2013.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Fborders-and-visas%2Fvisa-policy%2Fdocs%2F2019-consulates-schengen-visa-stats.xlsx&data=02%7C01%7COlga.Philippenko%40innovationnorway.no%7Cd5098f07cdc544820e9d08d7fb0dfc72%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C1%7C637253909801549129&sdata=XNRaEj16YF659bu0rkphSo6jGV%2F0qbdX7%2F6N%2BQiJ0%2FU%3D&reserved=0


 Turoperatørene bekreftet økningen i etterspørselen ved sesongstart i 2020. 

 Det ble booket flere gruppereiser, og interessen til Norge som reisemål økte.

 Økning i etterspørselen etter turprodukter til Norge hadde ledet til at turoperatørene 
lanserte nye produkter i tilknytning til Norge:

• programmer med fleksible datoer og varighet; 
• utvidet sesongen, nye vinterturer;
• turer til ulike norske regioner;
• ikke-standard programmer, slik som kombinasjoner av omvisningsturer med fiske eller 

fjordcruiser. 
• mer spesifikke programmer som fokuserer på aktive produkter (hiking, biking, fishing), 

mat- og kulturopplevelser, luksusturer.

Russland: Turoperatører å merke seg
Status før COVID 19



ANKOMST AV INTERNASJONALE TURISTER, 2000-2019. Og 
SCENARIER for 2020 (ENDRING I %)

Sourse: UNWTO, The impact of COVID-19 on international tourism, may 2020



STATUS ETTER COVID - 19

Russiske turister anser Norge som et trygt og attraktivt reisemål, lite skadet av 
Covid–19. 

I tillegg er det et pluss at Norge er tilgjengelig med bil og bussturer. 

Nå venter russerne på å få vite når grensen åpnes igjen, slik at de kan utforske 
norsk natur i kombinasjon med aktiv ferie.

En nylig undersøkelse blant mer enn 1500 brukere av den elektroniske 
hotellbooking-tjenesten ostrovok.ru viser at 49 prosent av russiske turister                                                    
savner turer til Europa.

Flertallet av russiske turister (88%) foretrekker å reise på ferie til utlandet etter 
at den epidemiologiske situasjonen vil ha blitt normalisert. 44% av turistene i 
nær fremtid ville reise på ferie til Europa, 23% til Asia. Bare 12% ville velge å 
reise til Russland.



PROGNOSER ETTER PANDEMIEN
La oss tenke oss at den epidemiologiske situasjonen i verden har stabilisert seg, og Du 
planlegger din ferie. Hvor er Du mest sannsynlig vil reise? i % 

Flertallet av russiske turister (88%) foretrekker å reise på ferie til utlandet etter at den 
epidemiologiske situasjonen vil ha blitt normalisert. 44% av turistene i nær fremtid ville reise på ferie 
til Europa, 23% til Asia. Bare 12% ville velge å reise til Russland.

Dette er resultatet av en studie av NAFI Analytisk senter: Studiet i form av en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 
April-mai 2020, undersøkelsen besto av 1000 respondenter i alderen 18 år og over som hadde utenlandsk ferier i løpet av 
de siste to årene.

Europa 44
Asia 23
Russland 12
USA eller Canada 4
CIS land 3
Andre 14



Tenk deg at den epidemiologiske situasjonen i verden har stabilisert seg, og du planlegger 
din ferie. Hvor er Du mest sannsynlig til å reise? i %

De eldre turister er, jo mer de er klar for å reise til Russland etter den epidemiologiske situasjonen har 
normalisert (17% av respondenter over 55 år gammel prioriterer Russland som et prioritert reisemål). 
På samme tid, blant unge reisende (fra 18 til 34 år gamle) Russland er en upopulær reisemål (7%). De 
foretrekker å reise på ferie til Europa (42%) eller Asia (25%).

Dette er resultatet av en studie av NAFI Analytisk senter: Studiet i form av en spørreundersøkelse som 
ble gjennomført i April-mai 2020, undersøkelsen besto av 1000 respondenter i alderen 18 år og over 
som hadde utenlandsk ferier i løpet av de siste to årene.

18-34 35-44 45-54 55+

Russland 7 13 13 17

CIS land 3 1 7 3
Europa 42 41 41 50
Asia 25 32 19 15
USA eller Canada 6 1 3 3
Annet 16 12 17 13



Hvordan tror Du kostnadsnivå vil endre ... etter slutten av pandemi?", i %

De fleste turister som forventer en prisøkning for tog og flybilletter etter slutten av pandemien. De 
er mer sannsynlig å forvente en prisøkning for flybilletter enn togbilletter (74% mot 62%).

Hvordan tror Du det kostnadsnivå for overnattingen... vil endre seg etter slutten av 
pandemi?, i %

Russiske turister er også forberedt til å se at hotellkostnaden vil øke, og det er forventet at priser for 
russiske hoteller vil øke mere enn utenlandske (72% mot 56%).

Dette er resultatet av en studie av NAFI Analytisk senter: Studiet i form av en spørreundersøkelse som 
ble gjennomført i April-mai 2020, undersøkelsen besto av 1000 respondenter i alderen 18 år og over 
som hadde utenlandsk ferier i løpet av de siste to årene.

flybilletter togbilletter
Kostnadene vil øke 74 62
Det vil være på samme nivå 18 33
Kostnadene vil reduseres, men bare litt 7 4
Kostnadene vil bli betydelig redusert 1 1

Russiske 
hoteller

Utenlandske 
hoteller

Kostnadene vil øke betydelig 72 56
Det vil være på samme nivå 20 27
Kostnadene vil reduseres, men bare litt 7 12
Kostnadene vil bli betydelig redusert 1 5



Reiseplaner etter lettelse av restriksjoner

Ipsos studie 

Ifølge Ipsos studie etter at restriksjonene er opphevet, og 36% av respondenter planlegger å 
reise på ferie i Russland i de neste seks månedene, og 20% av respondenter i byer med 
millioner av mennesker i alderen 18-65 år planlegger å reise til utlandet. Undersøkelsen ble 
gjennomført i perioden 18-20 mai 2020.



Tilbakemeldinger fra russiske turoperatører:
SALG

Den viktigste loven blir forhåpentligvis vedtatt om overføring av turoperatørers 
forpliktelser til turister for turer som ikke fant sted på grunn av coronavirus 
pandemi. Reiselivsnæringen i Russland kan tilby andre reiselivsprodukter og ikke ha 
krav til å returnere midler til kunder på en gang. Dette er nøyaktig hva som kunne 
ha ødelagt reiselivsbransjen I Russland.

Turoperatørene flytter på turer til høsten og vintersesongen 2020/2021 og til neste 
sommeren.

Bookingen for resten av 2020 er stoppet helt, siden situasjonen er så uavklart. 

Når grensen åpner igjen, vil salget for høst og vinter produkter starte. Ikke tidligere 
enn august/september 2020.

Etter nyttår 2021 – vil salg av sommer produkter 2021 starte i Russland.

Mange selskaper er aktive og satser på E-learning og webinarer.

Ingen store eller viktige turoperatører som selger Norge, er i konkurs per i dag.



Tilbakemeldinger fra russiske turoperatører:
UTFORDRINGER

Den største utfordringen er å overleve.

Mange turoperatører har problemer med å refundere penger til kunder, de kan 
ombooke tur til utgangen av dette året, eller til 2021.

Alle avbestillinger med norske partnere ble gjort i henhold til standard 
prosedyrer. Alle er meget takknemlig for det!

Noen turoperatører har utfordringer med å ombooke flybilletter i Norge 
(Norwegian, SAS).



Grensen situasjon & reiseråd 

Ifølge representanter fra det finske generalkonsulatet i St. Petersburg, i spørsmålet om å 
løfte restriksjoner for å krysse den russisk-finske grensen har blitt utsatt til 14 juni 2020. 
Suomi har planer om å åpne grensen med Russland fra 22. juni. Men russiske myndigheter 
uttrykker et håp om at grensen mot Finland vil være fullt åpnet før i begynnelsen av 
August.

Det russiske utenriksdepartementet antydet at åpning av grenser med EU vil ikke skje før i 
juli. 

Det største russiske flyselskapet Aeroflot suspendert internasjonale flyvninger opp til 1 
august 2020.

Det russiske innenlandsmarkedet er gradvis åpnet fra 1. juni 2020.

Reiseråd fra den russiske regjeringen – vær hjemme og reis i Russland.



Prognosen av BNP og økonomisk situasjon i Russland

Russland er på vei til en resesjon. BNP fra januar til april falt med 1,9%. 

IMF anslår i en ny rapport at BNP i Russland vil reduseres med 5,5 prosent i 
2020, men at man vil se en bedring i løpet av 2021.

Russlands sterke side er en relativt lav andel av tjenester som er mest sensitive 
til karantene, og en høy andel av offentlig sektor i strukturen av BNP og 
sysselsetting. 

I tillegg har landet store akkumulerte reserver og veldig liten statsgjeld. 

Russland har historisk utviklet en type land og samfunn som fungerer svært 
godt i mobilisering-modus.



Norway Tourist Board in Russia – Visit Norway

Travel 
Trade

Local activities

Mass 
Media

Global activities

Social 
Media

Global activities

Web Site



VISIT NORWAY - TRAVEL TRADE  
DIGITAL ACTIVITIES 2020

Database over Russian 
tour operators and 
travel agencies

Digital Workshops, 
Digital Webinars, 
Digital NTW

Online e-learning 
academy for tour 
operators

Digital Fam trips for 
Russian tour operators

Newsletters, 
competitions, KAHOOT



Russland: Turoperatører som meldte seg på NTW 2020

Det er 21 turoperatører (27 deltager) som ble påmeldt fra Russland:

 Bussturer: West Travel, Tourtrans Voyage, Viking Travel, Bon Tour, Petrotur

 Grupper/FIT: PAC GROUP, JAZZ Tour, GOOD TIME, Russian Express (NEW)

 FIT: Conti Plus (NEW), Grand Tour (NEW), IRIDA (NEW), Svoi Ludi (NEW), Quinta Tour, ICS Travel 
Group, Scantravel

 VIP/Luxury: Sodis Travel Company (NEW), Ulysse Travel Club (NEW), Tour Prestige Club

 Fiske turer/aktive ferie: World Fishing Russia (NEW), Travel Company Gamajun (NEW)



Digital Workshops



Target group: product managers from Moscow and St.Petersburg

Theme / product: to be decided together with Norwegian partner.

Date: to be decided together with Norwegian partner.

Length: maximum 1 hour

Price: 750 NOK

Webinars with Norwegian partners in Russia



 Ikke gi opp, men tenk på fremtiden. Folk vil fortsette å reise. 

 Norge er og blir et viktig naboland, tilgjengelig for de fleste pr bil og buss.

 Det er usikkerhet om norske leverandører: hvem som vil overleve krisen. Det 
er viktig for russiske turoperatører å vite det for å lage nye bestillinger for 
neste sesong. Informasjonen bør være strukturert pr. region.

 Turoperatører ber om å få nye priser for 2021.

 Turoperatører er sultne på digitale aktiviteter (Webinars, Workshops) med 
norske leverandører om nye programmer/nye produkter (for eksempel: GO 
VIKINGS, tematiske turer, ski ferie, MICE produkter).

Informasjon til norsk reiseliv
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