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Russland: Hva skjer på markedet

 Internasjonal turisme i Russland er i krise.

 På grunn av høyt antall COVID tilfeller Russland har vært på blokkeringsliste for EU/EØS-
land og Norge. 

 Russland gjenåpnet direkteflyforbindelse med følgende land:
• fra 01. august: Storbritannia (med 14 dager karantene), Tyrkia, Tanzania.
• fra 15. august: Sveits.
• Fra 02. september: Egypt, Forente Arabiske Emirater, Maldivene

 Kun Tyrkia og Tanzania som internasjonale turistdestinasjoner er for salg for tiden.

 Det er usikkerhet om situasjonen og fremtiden for reiselivsbransjen.

 Høy risiko av arbeidsledighet i reiselivsbransjen. 

 Den største utfordringen er å overleve krisen.

 Turoperatører har ikke nye bestillinger til Norge. Helt stopp!

 Når grensen åpnes igjen, salget vil starte. Mest sannsynlig etter nyttår 2021/våren 2021.



Nøkkelinfo om det russiske markedet

Type gjester:
 Menn og kvinner opp til 50 år
 Barnefamilier 30-45 år 
 Høy utdannelse og høy inntekt
 Bosatt i større byer. De fleste kommer fra Moskva og St. Petersburg, men også 

regioner i Russland som har 1 mill. befolkning begynner å bli aktuelle for Norge.
 Over- og middelklassen
 Familie og gruppereiser
 Fiskere/alpinkjørere

Sesonger:
 Hele året: fjord cruises, fishing, hiking, soft adventure, cultural and gastronomic 

experiences, sustainable products
 Winter & spring: ski (alpine only)

Hovedprodukter:
 Rundreise med buss
 Fly & Drive/Rundreise med egen bil
 Fjord Cruises
 Havfiske/Kystfiske
 Skiferie
 Baseferie
 Byferie



Nøkkelinfo om det russiske markedet
Utviklingstrekk: 
 I 2019 økte antall russiske gjestedøgn i Norge  +15%, antall russiske 

gjestedøgn  154.189 overnattinger.

 I  2020 januar-februar økning +19%.

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

 Flere turoperatører lanserte nye produkter: 
• utvidet sesongen, nye vinterturer;
• programmer med fleksible datoer og varighet; 
• turer til ulike norske regioner;
• omvisningsturer med fiske eller fjordcruiser; 
• mer spesifikke programmer som fokuserer på aktive produkter (hiking, 

biking, fishing), mat- og kulturopplevelser;
• luksusturer.

Konkurrenter:
 Sommer: Finland, Sveits, Sverige, Island og Danmark
 Vinter: finsk Lapland og Sverige



Nøkkelinfo om det russiske markedet

Tilgjengeligheten FØR COVID 19:

 Direkteflyruter:
• Aeroflot: fra Moskva til Oslo 2 ganger pr. dag
• WizzAir: fra St. Petersburg til Oslo tre ganger i uken (planlegges fra 15. desember 2020)

 Båt
• Helsinki - Stockholm: Silja Line og Viking Line 
• St. Petersburg - Stockholm: MobySPL

 Tog:
• Moskva/ST. Petersburg og Rovaniemi/Kolari via Helsinki. 
• Biltog – for de som foretrekker å forkorte kjøreturen med å bruke nattog fra Helsinki til 

Nord-Finland.

 Buss:
• Bussforbindelse mellom Murmansk og Kirkenes daglig



Økonomisk situasjon i Russland

Russland er på vei til en resesjon. BNP i første kvartal +1,6%, andre kvartal 2020 
foreløpig kan falle med 8,5%. 

 IMF/Moody’s anslår at BNP i Russland vil reduseres med 5,5 % 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.



Grensen situasjon & reiseråd 

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

Nye cashback-programmet ble lansert av Rostourism 21. august for å stimulere 
innlandsturisme. 

Gjenåpningen av den russisk-finske grensen vurderes 8. September.

Den største russiske flyselskapet Aeroflot har suspendert internasjonale flyvninger (unntatt 
Tyrkia, Storbritannia, Tanzania og Sveits, Egypt, Forente Arabiske Emirater, Maldivene) opp 
til 23 oktober 2020.

Flyforbindelse mellom Russland og Frankrike, Ungarn, Malta, Kypros, Jordan, Egypt og Kina 
er under forhandlingene for øyeblikket.



 Norge er et trygt og attraktivt reisemål, lite skadet av Covid–19. 

 Norge er et nærmarked og tilgjengelig med bil og bussturer.

 Digitalisering av salg: økning av online bestillinger, ulike digitale verktøy.

 Sikkerhet er høyeste prioritet.

 Preferanse for troverdige tjenesteleverandører.

 Økt interesse for småhotell/boutique hotell.

 Etterspørselen av natur-basert destinasjoner med frisk luft og mye plass. 

 Reiser i mindre grupper og familier.

 Kort bestillingsfrist.

 Price sensivity/ cost efficiency. 

Nye reisetrender blant russere etter COVID 19



Tilbakemeldinger fra russiske turoperatører:
I følge av ny vedtatt lov i reiselivsbransjen under koronaviruspandemi kan 

turoperatører flytte betalte turer til senere perioder. 

Turoperatører har ikke nye bestillinger til Norge og  flytter betalte turer til Norge 
til sesongen 2021.

Mange reiselivsaktører er digitaltaktive og satser på E-learning og webinarer.

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

Trenges regelmessig oppdatering/informasjon om sikkerhet reguleringer og 
restriksjoner på grunn av koronasituasjon.

Ønskes fleksibilitet under bestillinger.

Spør om priser for sesongen 2021.

Viktig å holde dialogen med norske partnere.

Offline B2B aktiviteter savnes etter et halvt år lockdown.



Reiseplaner etter lettelse av restriksjoner

Ipsos studie 

 36% av respondenter planlegger å reise på ferie i Russland i de neste seks måneder
 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.



source IPSOS NBI 2020



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



Travel Trade Work

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



Digital Norwegian workshops in Russia

MICE WORKSHOP, 27 October 2020.

Price: NOK 1300.- eks mva per company (max 2 participants). 

Deadline: Monday 14th September

Link for registration: https://na.eventscloud.com/miceworkshoprussia2020

LEISURE WORKSHOP (Moscow and St.Petersburg), 
28-29 October 2020.

Price: NOK 1300.- eks mva per company (max 2 participants). 

Deadline: 04th September

Link for registration: https://na.eventscloud.com/workshoprussia2020

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fna.eventscloud.com%2Fmiceworkshoprussia2020&data=02%7C01%7COlga.Philippenko%40innovationnorway.no%7C1e0cdbfcad35445f923f08d84989c586%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C1%7C637340203361029606&sdata=lHbxZA9yYcI%2BBY%2BxulojthElRjnEP6dKxQ6u5awOHI8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fna.eventscloud.com%2Fworkshoprussia2020&data=02%7C01%7COlga.Philippenko%40innovationnorway.no%7C1e0cdbfcad35445f923f08d84989c586%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C1%7C637340203361019616&sdata=Fy6Gfp%2FZqz4AYQ1yV3HcJJNbiYmK9kZY7nj4A5%2FGEzo%3D&reserved=0


Russland: Turoperatører som meldte seg på 
Digitalt NTW 2020

Det er 24 turoperatører (25 deltager) som ble påmeldt fra Russland:

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

 Grupper/FIT: PAC GROUP, JAZZ Tour, Intourist, Scandica Travel, GOOD TIME, Russian 
Express (NEW), Ferry Center, Travel Shop (NEW)

 FIT: Conti Plus Vivat Spb (NEW), Grand Tour (NEW), Svoi Ludi (NEW), Scantravel, Sozvezdie
(NEW), All Travel Stars (NEW), Oblaka Travel Company (NEW), St.Petersburg Travel Shop 
(NEW), Tamirusu Travel 

 VIP/Luxury: Sodis Travel Company (NEW) 

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



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. 



Olga Philippenko

+7 903 7243020

olga.philippenko@innovationnorway.no

Thank you!
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