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Hva skjer i markedene?
En kort oppdatering



• Nå kommet ned på nivå2 
• Lov å reise mellom byer (med unntak av Wuhan og byer 

i det området, samt byer nært den russiske grensen)
• FIT reiser innenlands – positivt for oss, da de nå

venner seg til denne reisemåten
• STB kjører webinar: alle har tid til å delta, fra VP til

ass.sales
• Myndighetene vil i starten kun tillate en ukentlig avgang

per flyselskap med redusert antall passasjerer
• Media: to ongoing prosjekter som startet i 2019 som nå

kjører: NatGeo, og en Fjord+NordNorge: 17mrd views i
Weibo

Kina (4,634 døde)



• Sakte gjenåpning fra 3.mai
• Landet er delt inn i soner, hvor det er ulike regler for 

hva som kan gjenåpne ut i fra antall registrete
smittede

• Har lansert en app for å spore smitte, som er påbudt å 
bruke

• Portforbud mellom 19 og 07
• Skoler, religiøse steder holdes stengt
• Forbud mot store ansamlinger av mennesker
• Innenlands fly startet opp igjen 18.mai, noen togruter

allerede fra 12.mai

India (3,583 døde)



• Unntakstilstand som nå gjelder kun Tokyo og regionene rundt, 
samt Hokkaido oppheves snart. Resten av landet er allerede
opphevet

• TO/TA holder stengt – noen jobber hjemmefra
• Finnair bygger om fly til å kjøre cargo – indikerer at de ikke har 

stor tro på tilbake til full kapasitet på en god stund
• Lufthansa gjennopptar flyvninger til Zürick og Frankfurt i juni, 

mens Finnair starter opp fra Tokyo, Nagoya og Osaka i juli. 
• “Go to campaign” – innenlandsreiser får 50% av kostnad (opp til

20.000 JPY) subsidiert

• OTA mer populært
• Mono reiser kan vokse
• Tumlare spår 80-100% av 2019 2.kvartal 2021

Japan (826 døde)



Prognoser Japan



• Indonesia (1,326 døde): tillater offentlig transport for 
nødvendige reiser

• Malaysia (115 døde): åpnet forretningslivet fra 4.mai, 
men restriksjoner på antall som kan samles

• Singapore (23 døde): lettet på noen restriksjoner 12.mai 
slik at noen bransjer kan gjenoppta arbeidet

• Thailand (56 døde): sakte gjenåpning etter nedgang i
smittetall

• Hong Kong (4 døde): alle må ha masker, løsnet på
avstandsrestriksjoner fra 7.mai

• Sør-Korea (264 døde): Korean Air vil gjenoppta noen
flyvninger til Europa i juni. Forbudet mot sosial
distansering er opphevet, og offentlige steder kan åpnes
gradvis dersom de følger smittevernsreglene.

Sør-Øst Asia



Midtøsten

• Har hatt portforbud, som 26.April ble lettet på med unntak av 4 byer –
kan nå bevege seg ute mellom 09 og 17

Saudi Arabia (364 døde):

• Expo 2020 i Dubai er utsatt til 2021 (okt)
• Folk over 60, og under 12 har forbud mot å gå på kjøpesenter og 

dagligvarebutikk

UAE (237 døde): 



• Nye episenteret (SAM)
• Stanset innreise for utlendinger
• President Bolsonaro ønsker ikke

isolasjon og stengte bedrifter
“Hunger kills more than the  virus”

• Frykt for økonomisk kollaps er større
enn frykt for helse

• Stater som har åpnet opp etter
lockdown, har sett en sterk økning i
antall smittede. 

Brasil (22,746 døde)



Aktiviteter fremover



Høsten 2020

Seoul/Tokyo/Jakarta workshops –
September

Beslutning slutten av juli om gjennomføres

Alternativ: digitale seminar kan 
gjennomføres, men frykter språk vil føre til 

få påmeldte

Kina roadshow – oktober

AVLYST

Digitale seminar/møter vurderes mtp 
platform som kan benyttes. STB fortsetter 

sine webinar

India roadshow - november

Beslutning 1.august om gjennomføres

Digitale seminar eller en-til-en møter kan 
gjennomføres



STB Kina STB India

• Så langt hatt 1,200 agenter på
“opplæring”

• Vil ved utgangene av mai ha hatt
treninger med over 2,000 agenter

• Seminar tidligere 1 time, nå opp til 4 
timer

Webinar



Spørsmål?



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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