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Agenda

1. Markedsbetraktninger

2. Turoperatørmarkedet; 
struktur og signaler



Bråbrems i økonomien... scenarier 2020:

• BNP fryktes ned mot –10%

• Langtidsarbeidsløshet rundt 13-15%

...Men håp om relativt rask gjenhenting

• Sterk nasjonal økonomi i forkant av 
krisen

• Relativt myk "lock-down"

Tiden som kommer vil skape...

• Økonomisk utrygghet for mange

• Hardere prioriteringer i husholdene

• Endrede behov og preferanser også ift
ferieopplevelser

Det vi vet …

• Ikke nødvendige utenlandsreiser frarådes
t.o.m 15 juli.

• Innenriks reiser OK < 2 timers bilreise fra
hjemsted.

• Ferieopplevelser prioriteres høyt.

• Akkumulert behov for positive opplevelser
med venner og familie.

Svenske markedet under Covid-19



Også stor usikkerhet knyttet til sensommeren… 

- Med stor sannolikhet har vi inte kommit igenom det 
här i sommar. (…) Från mitt perspektiv kan jag inte se att
utlandsresor kommer att kunna vara aktuella.
- (…) Men det beslutet återstår att fatta för regeringen

Statsminister Stefan Löfven, 29 april

Men hver tredje* svenske avventer utviklingen og videre  
planlegging av sommerferien.

Kilde: YouGov’s undersøkelse mellom 21-25 april 2020, N=1014
Svar: «Jag väntar och ser hur situationen med Coronaviruset utvecklas innan jag planerar min sommarsemester»



• 2018 begynte fritidsreisene til utlandet å 
dale generelt

• Flytrafikken ned i 2019…

–4% utenriks og –8% innenriks (Swedavia)

• … mens toget økte…

SJ +11%, +2,5 mill reiser

• …og "Svemester“ trendet.

Pre-Corona trender...

Foto Roar G Nilson, Ofotbanen



Hensynet til klima og bærekraft vil fortsatt veie tungt for mange…

Kilde: EPINION, posisjoneringsundersøkelsen 2019



Viktigst for svensker:

1. Storslått natur

2. Utendørsopplevelser

3. Tilgjengelighet

…og aktive naturopplevelser er fortsatt viktigste driver for Norgesferie.

Kilde: EPINION, posisjoneringsundersøkelsen 2019



… og krisen kan forsterke og framskynde trender som har vært der en god 
stund...

Nærmarkeder vil øke i viktighet for Norge i årene som kommer.

… som betyr økt potensiale for...
• aktive naturopplevelser - i fellesskap med andre – under trygge omstendigheter
• reiser i hjemlandet = reiser i nærområdet/nærregionen
• landbaserte transporter – Bilrundtur vil vokse, men hva med buss, tog...?
• bærekraftige reiser og reiseopplevelser

I tillegg kan nye målgrupper vokse frem som tradisjonelt ikke har prioritert Norge
• High-end, nye nisjesegmenter...



Turoperatørmarkedet

- Struktur og signaler
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CHOCK
• Kansellering
• Få hjem gjester
• Kontrollere kostnader

OVERLEVE  
• Hvordan kommer vi oss gjennom
• Hva er prio nå
• Hva kan vi gjøre i mellomtiden

LIMBO – nu situasjon 
• Hvem vi er Post-Corona
• Hvilken av våre partnere forblir post-

corona
• Hvordan skal vi satse (hvilke 

produkter/målgrupper)

NYE NORMALEN – framtid
• Blir det som å starte på nytt?
• Hvilke målgrupper?
• Hva ønsker gjestene?
• Hvilke permanente endringer i reiser 

globalt?



https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/

• Roadshow Sales Blitz

• 19-23 oct

• Møter VS Digital?

• Nye aktiviteter

• One-to-one møter med TOs

• High End Introduction Tour

• Begrenset antall partner

B2B aktiviteter med partner 2020

@Simon Migaj

https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/


Mot Turoperatører:

• Glem ikke å kommunisere! "Vi er her fortsatt", "Dette gjør vi for å tilpasse våre produkter", "Slik forbereder vi for post-
corona".

• Vær lydhør og fleksibel i kontakten; Kjenn av status og behov. Hvordan kan vi samarbeide?

• Bruk gjerne IN Stockholm som sparringpartner.

For øvrig - besøk gjerne Visitnorways Innsiktsportal på www.business.visitnorway.com/no med bl.a

• Oversikt over kommende B2B-webinarer med øvrige markeder

• Webinar fra 28 april med fokus på tjenester som Innovasjon Norge tilbyr reiselivsnæringen ift
• Finansiering/Støtteordninger, Kurs & Kompetanse, B2C / B2B

• Data og analyser: (Bl.a Turistundersøkelser, Posisjoneringsanalyser…)
• Ny undersøkelse under mai/juni med fokus nærmarkeder og endret reiseadferd under- og post-corona

• Råd og tips i Corona-tider, bl.a:
• Bloggrapporter fra markedene
• Hvordan kommunisere i Sosiale medier akkurat nå?
• Å planlegge for Norske turister i sommer; 10 gode tips

Tips på tampen...

http://www.business.visitnorway.com/no


Mer aktuell info på: 
Innsikt - www.business.visitnorway.com/no

Foto: Bård Basberg/Loen Skylift
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