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Covid 19 tall



Boom for turistnæringen etter gjenåpning

• En ny undersøkelse (utarbeidet av det globale konsulenthuset Simon-Kucher&Partners) viser at forbrukere i store deler av 
verden nærmest ikke kan vente med å reise igjen. Reiselivsnærinen skal være forberedt på en boom, når restriksjonene lettes på

• Undersøkelsen viser, at det globalt er et segment av forbrukere, som er klare til å ta en storstilt ”revansje” på reisefronten etter 
COVID-19.

• Både blant disse ”revansje-reisende” og blant mange andre er det oppspart en betydelig kjøpekraft, som kan komme 
reiselivsnæringen til gode allerede i 2021. Spesielt tyskerne har satt penger av til å reise igjen når det blir mulig, viser 
undersøkelsen.

• Ifølge undersøkelsen, forventer 57 prosent av de spurte, som dro på ferier før COVID-19, å reise igjen i 2021, primært i løpet av 
årets andre halvdel.

• Undersøkelsen viser også at lettelser på restriksjoner ikke er den eneste avgjørende faktor for de reisendes beslutninger om når de 
skal reise. Utbredelsen av immunitet i forbindelse med coronavaksinene har også betydning.

• 70 prosent av de reisende vil bruke samme beløp eller høyere på reiser i 2021 enn før COVID-19, viser undersøkelsen.
• Tyskland skiller seg ifølge analysen ut med hensyn til oppspart kjøpekraft, etter som andelen av reisende som forventer uendrede

eller høyere reisebudsjetter, er oppe på 81 prosent.
• Analysen peker også på at i deler av Asia ser man allerede nå en trend med såkalte ”revansje-reisende,” som reiser i stor stil for å ta 

revansje etter mange måneder med COVID-19-lockdown. I Kina var reiseaktiviteten ifølge nyhetsbyrået Bloomberg i ”golden week-
ferien” i oktober 2020 over 80 prosent av nivået i 2019, før pandemien.

• ”Generelt er revansje-reisende villige til å bruke flere penger på overnatting, mat og drikke, når de begynner å reise igjen, ”sier 
seniordirektør Toke Høgild fra Simon-Kucher & Partners.

(standby.dk 03.03.21)



Nytt fra markedene



1 Grensene er fremdeles stengt for reiser med turisme 
formål. Kinesere har som følge av dette feriert i eget 
land det siste året, med sol/bad og fjellferie som de to 
store trendene. 

2 Vi ser en endring i kineseres reiseoppførsel, 
med at de ikke lenger haster fra sted til sted, 
men oppholder seg lenge på en destinasjon. 

3 Kinesere reiser nå ikke lenger i store grupper, 
men individuelt, eller med familie/venner. 

4 Ønsket om å reise utenlands er fremdeles 
sterkt, og kinesere er villige til å betale godt 
for gode opplevelser. 

Kina



Kina - STB

• Stor økning i følgere på sosiale medier i 2020:
• WeChat : økning på 14,3% – nå 230,609 følgere
• SinaWeibo : økning på 53% – nå 684,096 

følgere

• Webinar i 2020 for over 3,400 agenter
• En-til-en online training program til utvalgte 

operatører, over 1,800 deltakere



Kina – Turoperatører/agenter

• Operatører som kun har fokusert på oversjøiske
reiser, lider. Noen har permitter sine ansatte i 
påvente av at grensene åpnes, mens andre har 
startet å selge innenlandsreiser. 

• Alle er optimistiske med tanke på at turismen vil
ta seg kraftig opp når grensene åpnes. Men 
usikkerheten om når dette skjer, er stor. 

• Ingen store konkurser så langt, med unntak av en 
stor wholeseller, Russian Travel, som var stor på 
volumtrafikk av kinesere til Russland og Norden. 



1 Internasjonale flyvninger til/fra India er satt på 
hold til 31.mars, mens innenlandsreiser er nå 
tillatt uten karantene

2 Reiselivsbransjen har vist rask evne til å selge 
innenlandsreiser, og turer til land de har hatt 
«reisebobler» med. Mye eksotiske/sol&bad
destinasjoner

3 Skreddersydde turer for små grupper av 
venner/familie for å overholde smittevern og 
sikkerhet har eksplodert

4 Turer hvor de bor lengre på hvert sted/på ett 
sted, for velvære og også mindre frykt for 
smitte trender stort

5 Bærekraftige reiser med fokus på 
regenerativ turisme har vokst.

India



India - turoperatører

• Reisende er “reisesyke” og vil dra dit grensene
åpnes til så fort som mulig

• Norge, Skandinavia og Europa er populært, og
self drive turer i Skandinavia etterspørres

• Det har vært noen oppsigelser hos 
reiseoperatørene, mens mange har flyttet til
billigere kontorer, og spart penger på denne
måten. 

• EXBIT kjøpte Yatra før corona pandemien, men 
gikk overende i 2020.



1 Fremdeles unntakstilstand i Tokyo regionen 
– forlenget til 21.mars

2 Er nå snakk om å bare holde OL/Paralympics 
for japanske deltakere – men ingen ting er 
ennå avgjort

3 Hoteller tilbyr nå månedsleie som tilsvarer leie av en 
vanlig leilighet, for å få business. Har blitt en suksess, 
og mange tar en «workation» da totale kostnader med 
en slik måned på hotell er lavere enn å leie en leilighet.

4 Outbound reiser forventes å gjenopptas ved utgangen 
av året. Og da vil det være gruppereiser/organiserte 
reiser som kommer først (reiserute, forhåndsbooket 
overnatting mm – lett kontrollerbart)

5

Japan



Japan – travel trade

• En av japans største operatører, Nippon Express, 
har lagt ned sin turoperatør divisjon. Nippon 
Express’ “Look World” var et av de ledende
reisebrands. Før corona gikk Nippon Express fra
focus på serieturer til ad hoc turer. Nå har de helt
avsluttet all satsing på reisebransjen, og gått
tilbake til å kun drive med logistikk. 

• En annen tradisjonell, medium størrelse
operatør, Asahi Travel, la ned for ca ett år siden
(feb 2020). Asahi Travel var en del av Asahi 
media konglomeratet. Nå er en del av Asahi 
Travel slått sammen med JTB Group, og JTB har 
besluttet å la merket fortsette gjennom JTB.



1 Smittetallene går gradvis ned (under 400 per dag), og 
Seoul er nå på nivå 2 (av 5) i landets smittevernsregler. 
Sammenkomster med mer enn 5 personer er ikke tillatt 
i hele landet.

2 Regenerative reiser trender, sammen med å 
bo på resorts (trygghet)

3 Trend nøkkelord for reiser er:
△Zooming Out (stillhet i natur omgivelser)
△WFP (Working From Paradise) (staycations)
△Regenerative Travel (gi tilbake lokalt)
△Beyond the City
△Don't Forget the Classics 

Sør-Korea



Sør-Korea turoperatører
• Hana Tour har tøffe tider, og selger bygningen de holder til i, samt andre

bedrifter de har eierinteresse i. Ansatte må gå av med tidlig pensjon, og 1/3 
har mottatt oppsigelse. 

• Mode tour: 10% jobber med domestic og fremtidige oversjøiske reiser.        
Hovedfokus er innenlandsreiser for øyeblikket. Øvrige ansatte er permittert
til juni.

• KRT har solgt firmaet

• Very Good Tours ligger veldig i ro, men selger innenlands reiser

• Hanjin KAL Tour selger også kun innenlandsreiser. Har eksport oversjøisk
med Korean Air. 

• Interpark Tour er veldig active og selger reiser innenlands og til “bobler”     
gjennom TV shop (Filippinene, Thailand) med meget fleksible avreisedatoer
og avbestillingsbetingelser. 

• Condor Tours og Windsourtour er de eneste som per tiden annonserer
turer til Europa



1 Forventer at tallet på smittede vil ligge på under 10 ved
utgangen av mars dersom ikke noe uforutsett skjer. Og
da vil bølge 2 som startet 18.desember være over 

2 Thailand forventer å gjenåpne helt i oktober, og alle 
restriksjoner vil være avsluttet, dersom alle sektorer
fortsetter å samarbeide med myndighetene (Bangkok 
post 11.mars) 

Thailand

Corona numbers
Registered

infected
totally

Registered
infected last 

24h

Currently in 
hospital

Currently in 
ICU Total deaths

26 598 58 513 1 85

Vaccination
process First dose % of total 

population
Fully

vaccinated
% of total 

population

Started 28Feb 33 621 0,05 0 0



Sør-Øst Asia

Taiwan
Ingen store endringer for turoperatør bransjen i dette 
markedet.

Singapore
Nå i sin 3.fase med gjenåpning, flere kan samles og møtes, både 
innendørs og utendørs. Singapore Airlines først ute med IATAs reisepass-
app, og første flyvning blir fra Singapore til London 15. mars

Indonesia
Utfordringer med vaksiner, da kostnaden per innbygger er høy 
for myndighetene å dekke. Samt at vaksinene må passere en 
halal sertifisering. 

Hong Kong
Ingen store endringer for turoperatørbransjen i dette 
markedet. 

Malaysia
Vil tilby vaksiner gratis, og antar at de vil klare å 
vaksinere 80-100% av befolkningen.



Spørsmål?
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