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Nytt fra markedene

En kort oppdatering



• TO søker oppdatert informasjon om 
pandemien ute i verden, restriksjoner, 
gjenoppretting mm som kan hjelpe å bygge
opp et positivt bilde i forbrukernes hode, og
deres tillit til å gjenoppta reiser.

• Korsiktige økonomisk utfordringer vil ikke
endre ønsket og viljen til å reise, men kan
endre reisemåten. 

• Det å reise individuelt vil være mer attraktivt
enn å reise mange i gruppe.

Kina 



• Lockdown (skoler, hoteller, kjøpesenter og restauranter) forlenget
– og forventes gjenåpnet juli, men det er også da Covid-19 
forventes å toppe

• Større bedrifter har måttet si opp folk. Det jobbes nå på 20-30%, 
noe som forventes fortsette 2-3mnd

• Håper å kunne reise til Skandinavia høst/vinter

• TRENDER:
• Gruppe reiser: booke større buss for færre reisende, pga

avstand. Reiseoperatører vurderer nå hvordan dette vil påvirke
operasjonelle kostnader. 

• Vil reise i mindre grupper med kun familie, eller nære venner
• Lengre reiser, og velger mindre destinasjoner fremfor storbyer 

og hovedsteder
• Luksusreiser og adventure segmentet blir de første til å starte å 

reise
• Yngre er ikke så sensitive, og vil reise i henhold til sine planer

India



• Bransjen etterspør:

• Når situasjonen forbedrer seg, og det er trygt å reise, vil de 
høre at vi er klare, og hvor velkommen reisende fra India er

• opplæring/trening: destinasjoner, reiseruter/program, nye
produkter, attraksjoner og sight-seeing.

• muligheter til å gjøre felles kampanjer for å markedsføre
Norge

• Visningsturer, både for opplæring, men også for å vise at 
det er trygt å reise

• Generelt:
• Generell positive instilling til å fortsette å reise, men vi tror

kun halvparten vil vurdere å reise så langt som til Norge 
inneværende år

• Finansiell situasjon vil ikke påvirke alle, men vil ha en effekt
på yngre som har mistet jobben, og førstegangsreisende

• 30% av utenlandsreisende vil vente på vaksine

India



• Stengte grenser til 30.juni, men har åpnet opp for reiser
mellom Thailand, Vietnam, Australia og New Zealand. 
Dette er land som har kommet godt ut av corona 
situasjonen, og er viktige handelspartnere til Japan.

• Unntakstilstanden innad i Japan er nå opphørt, og antall
smittede går opp igjen. Fryktes 2nd wave 

• Myndighetene vil stimulere til å reise innenlands ved å gi
20,000 Yen i støtte til togbilletter og hotellovernattinger. 

• Japanere er veldig forsiktige av seg, og det vil ta tid før de 
tør å reise. Reisende fra Japan er ofte eldre, og er
dermed i risikogruppen. De vil nok enten vente på en
vaksine, eller til corona tallene er veldig lave, før de reiser
igjen. Vi kan muligens måtte vente helt til 2022 til tallene
er tilbake til 2019.

Japan



• Thailand: åpner snart opp for større
arrangementer, og livet er i ferd med å 
komme tilbake til normalen

• TO/TA lager nå nye program hvor
restriksjoner tas hensyn til

• Når grensene åpnes, forventes det at 
Thailendere vil reise i sitt nærområde
til å begynne med. Før de reiser langt, 
vil de være sikre på restriksjoner og
trygghet på destinasjonen

Thailand



• Sør-Korea: mange jobber fremdeles redusert, og
hjemmefra. Foreløpig til slutten av juli, men dette kan
utsettes på ny. 

• Indonesia: begynner å åpne opp for å komme tilbake på
jobb (50%), men har fremdeles vekst i antall Covid
smittede

• Hong Kong: Macau og andre nærliggende destinasjoner
vil stå høyt på lista. Men TA har nå startet å tilby “early 
bird” pakker for sept2020 og 1Q 2021 til destinasjoner
som Dubai og Slovenia

• Malaysia: starter gjenåpning denne uken innenlands, og
går over i en normaliseringsfase fra 31.aug

Sør-Øst Asia



• Har hatt store utfordringer med 
corona situasjonen, men i flere
områder nå begynner det å bli en
bedring, og økonomien har fått et 
oppsving.

• Forbrukere har begynt å kontakte
reisebyrå og operatører igjen

• Forventes konkurser innenfor
reiseindustrien (ikke alene pga
corona)

Brasil



Aktiviteter fremover



Høsten 2020

Seoul/Tokyo/Jakarta workshops –
September

AVLYST

Kina roadshow – oktober

AVLYST

India roadshow - november

AVLYST



• Januar 2021
• Bangkok: sjømat middag 21.jan, ws 22.jan

• FORSLAG
• Uke 3: Kuala Lumpur – Singapore – Bangkok
• Uke 4: Taipei – Seoul – Tokyo

• Jakarta (januar ikke god periode pga ferie)
• Hong Kong
• Australia
• Høst

Våren 2021
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+2% +23% -1% -4% +32% -11% +9%+5% +24% +14%



Spørsmål?



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


