
Oppdatering om Asia
Ingunn Sakshaug, 20. September 2021



Nytt fra markedene



1 Kina har god kontroll over Covid, men de siste 1-
2 månedene er det en bølge av nye bekreftede 
tilfeller på grunn av importert Delta gjennom 
flyselskaper fra utlandet. Det antas at 
smittetallene vil være nede på null om et par 
uker

2 Bruk av maske er obligatorisk i på offentlig sted, 
og man prøver å holde sosial distansering. 
Intercity-reisen i de mellomstore og 
høyrisikoregionene er begrenset. Folk trenger 48-
timers testrapport på Covid for å reise fra 
middels risikoregioner. Det er ikke tillatt å reise 
fra høyrisikoregioner.
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Kina



Kina – Turoperatører og trender

• De overlevende turoperatørene driver alle innenlands 
reisevirksomhet for øyeblikket

• Flere og flere individuelle reisende som de er veldig kjent 
med destinasjonene i Kina. Det er økende trend for 
familiereisende. Områdene med rike naturressurser blir 
populære

• Bilturer har blitt mer populære da folk kun har kunnet 
reise til nærområdene, samt at de da har vært i egen 
transport kun med sin familie

• China Outbound Tourism Research Institute (COTRI) spår 
100 millioner internasjonale turer fra kinesiske reisende i 
2021, og 219 millioner turer innen 2022. 

• Sightseeing og mat har høyest prioritet på 68 prosent og 
92 prosent, etterfulgt av fotturer eller trening i naturen, 
og shopping når kineserne kan reise igjen. På den annen 
side er sikkerhet fortsatt avgjørende med mer enn 
halvparten av kinesiske reisende som indikerer at 
vennlighet er den beste sikkerhetsfaktoren, etterfulgt av 
null nye Covid-tilfeller i destinasjonen og ingen 
karantenekrav.



STB Kina

• Vi planlegger å delta på to reisemesser;  ITB Shanghai 
og BBCE Guilin for å teste markedet. I tillegg, vil vi 
gjøre felles kampanjer med Danmark, Sverige og 
Finland for å fremme bærekraftskonsept og kunnskap i 
markedet.

• Felles digital synlighet med IN Kina og ambassaden 
frem mot OL Beijing

• I tillegg tilbyr vi ad hoc digitale seminarer for norske 
leverandører som ønsker å presentere seg og sine 
produkter ovenfor bransjen i Kina, samt synlighet i 
våre kinesiske social media plattformer
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India



India - turoperatører



• Webinarer for nisje operatører:

• Oppgradere destinasjonskunnskapen

• Hjelp til å opprette nye reiseruter

• Fremme norske partnere engasjert i India-prosjektet

• Legge til rette for kontakt med norske partnere i reiselivsbransjen

• Når de fleste indere reiser til tre land sammen, kan du introdusere dem for ulike 
muligheter for å koble Norge, Danmark og Sverige med fly, ferger og vei hvis de 
foretrekker å kjøre selv.

• Trade Connect
Travel Trade engasjement og holde Norge top of mind når reisen gjenopptas

• Raske tilbakemeldinger & oppdatering om informasjon, nyheter, retningslinjer eller 
reiseråd fra Norge 

• Engasjement i sosiale medier: fortsett å inspirere dem med høydepunkter fra Norge

• Insta Live Sessions 

• Zipline Flåm f.eks, Sorrisniva

STB India



1 COVID-19-smittesituasjonen stiger igjen i det som 
omtales som den femte bølgen. Oppadgående tall 
rapporteres fra Tokyo og andre steder. Eksperter 
advarer om at bølgen vil fortsette en stund. For tiden 
ser vi omtrent 4000+ nye smittede per dag i Tokyo, men 
eksperter spår at dette kan blomstre enda mer i nær 
fremtid. Dette gjelder ikke bare for Tokyo, men for hele 
landet

2 Alle over 12 år blir vaksinert. Vaksiner fra Pfizer, 
Astra Zeneca og Moderna er tilgjengelig. 42,6% 
av den totale befolkningen er vaksinert

Japan



Japan – travel trade

• For øyeblikket beveger ikke internasjonale reiser (innkommende 
og utgående) seg; turoperatører konsentrerer seg om virtuelle 
turer for å holde interessen oppe, samt for å generere noen 
inntekter. Det innenlandske reisemarkedet er imidlertid bedre, 
men med den fornyede økningen i smittede og regjeringen som 
annonserer unntakstilstand for en rekke prefekturer, kan dette 
bremse innenlandsreiser igjen.

• Det er vanskelig å kommentere reisemønstre om utenlandsreiser, 
både innen fritidsreiser og MICE fordi det står stille. Når det 
gjelder innenlandsreiser, ser det ikke ut til å være noen store 
endringer i reisemønstre.

• Mange turoperatører har kuttet driften til et minimum, noe som 
gjør nøkkelpersonell som deltar på arbeid på utvalgte dager

• Hvis den dagen nøkkelpersonen jobber ikke sammenfaller med 
workshop/seminar dato, kan det være svært vanskelig å få dem til 
å delta (vi går inn på territoriet til å jobbe på "feriedager", ekstra 
kompensasjon fordi det vil være arbeid på en "feriedag«)

• Siden mange turoperatører midlertidig har skiftet fokus til 
innenlandsreiser, kan det være vanskelig å fange nøkkelpersonell 
for å delta på et "utgående" arrangement. Vanskeligheten 
stammer igjen lik 2 (noe som betyr å få personell til å jobbe 
utenfor fokus, hvordan kompensere for dette "ekstra" arbeidet og 
så videre)



1 Nye tilfeller øker til over 2000 igjen, infeksjoner i 
Seoul på rekordhøyt nivå

2 Regjeringen har som mål å vaksinere minst 70 prosent 
av landets befolkning innen september for å skape 
flokkimmunitet i november. «(Vaksine nøling) er ikke et 
problem i Korea, der folk faktisk ønsker å bli vaksinert i 
så stor grad at reservasjonssystemet krasjer, fordi så 
mange registrerer seg. – Koreanske foreldre er veldig 
flinke til å vaksinere barn, og Korea har helseressurser 
som er opp til oppgaven.

Sør-Korea



Sør-Korea turoperatører

• Turisme generelt er svært sterkt påvirket av COVID 19.
• Det eneste de kan gjøre er å bare bli uten inntekt, men den 

eneste måten ville være å redusere kostnadene fra dagliglivet, 
for eksempel kontorutleie og minimum ansattes arbeidskraft. 

• De fleste har sluttet i selskapet, og blant gjenværende ansatte 
kommer til kontoret 2 eller 3 ganger bare på en uke , og 
resten forblir hjemme, men for å forberede fremtidige 
programmer. 

• Viktigste reisebyråer som Hana Tour, Mode tour, Interpark, 
Yellow Baloon, Red Cap, etc organiser spesielle aktiviteter ved 
hjelp av deres virtuelle video, og introdusere destinasjoner 
som de skal selge når tiden kommer. Så de selv prøver å 
nærme seg på sin egen måte til forbrukermarkedet.

• Hana Tour har alle ansatte tilbake på jobb fra 1.okt – og vil da 
være klare for «the new normal»



1 Thailand er nå inne i sin tredje bølge av infeksjoner, 
hovedsakelig drevet av delta-varianten. Tallene passerte 
nettopp 1 million i forrige uke. Til daglig så vi i forrige uke 
mellom 20.000 og 23.000 nye tilfeller per dag, men det 
avtar sakte. Likevel er vi ikke sikre på at tallene er 
pålitelige, vi mistenker at det er mange som ikke er testet 
og som er selvisolerende hjemme. Foreløbig er snart ni
millioner borgere (12,9%) ferdigvaksinert og 25 
millioner(35,7%) har fått første stikk. 600.000 i de mest
sårbare grupper er blitt coronavaksinert for tredje gang

2 De fleste reiseselskaper «holder ut" og venter på 
slutten av pandemien. Det er virkelig lite annet de 
kan gjøre. De fleste ansatte har blitt bedt om å ta 
permisjon uten lønn; regjeringen har forsøkt å 
hjelpe ved å tilby små beløp (Baht 2500 per person 
per måned) gjennom regjeringens trygdesystem. 

Thailand

Det er ganske tydelig fra alle vi har snakket med, at det 
er en oppadgående etterspørsel etter utenlandsreiser. 
Spesielt blant de midterste, øvre middel- og 
overklassene som tradisjonelt har vært menneskene 
som reiser til Europa. Dette har ikke endret seg, det er 
bare et spørsmål om tid før destinasjoner og sikre 
løsninger mot COVID-19 har blitt raffinert nok til å gjøre 
det mulig å reise på en måte som betyr at folk føler seg 
trygge. 
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Sør-Øst Asia

Indonesia
Indonesia opplever nå sin andre bølge av infeksjoner, hovedsakelig drevet 
av delta-varianten. Før det var covid-situasjonen håndterbar.
Mange selskaper prøver å holde på, venter på slutten av pandemien, 
men den siste bølgen har vi sett at fler gir opp. De fleste ansatte har blitt 
bedt om å ta permisjon uten lønn, eller sterkt redusert lønn.
Det er etterspørsel etter utenlandsreiser. Og overraskende mange holder 
på bestillingene sine, så vel som å stå ved bestillinger når landet åpner 
opp igjen

Malaysia
Totalt antall infeksjoner har passert 1,6 millioner, og for tiden ser vi 
mellom 15.000 og 20.000 per dag. 31,2 millioner vaksinedoser har blitt 
administrert, noe som dekker 56% av den totale befolkningen. 
Vaksinasjoner er hovedsakelig Pfizer, Astra-Zeneca og en mindre mengde 
Johnson &Johnson.
Reiselivssektoren er i stor grad i dvalemodus. 
Men det er en opprivende etterspørsel etter utenlandsreiser. Spesielt 
blant de mer velstående borgerne. Viktigst nå, er sikkerhet i hele 
reisekjeden. Faktisk kan land som Norge vinne frem ettersom de nordiske 
landene generelt har et "trygt og sikkert" omdømme. 

Singapore
Har en av verdens beste vaksinasjonstall – med ca 80% ferdig vaksinert. 
De er i ferd med å gjenåpne, men har fremdeles pålegg om munnbind, 
restriksjoner om antall mennesker som kan være samlet, og bruk av en 
smittesporings app er pålagt. 
Åpner i neste uke for fullvaksinerte fra Tyskland og Brunei. 



Aktiviteter høsten 2021



• Okt/Nov: Japan, Sør-Korea (og Taiwan?)

• Januar: Indonesia, Singapore, Thailand

• Sosiale mingle events for travel trade
• Seminar
• Thailand: kombinert med Sjømatmiddag i 

Ambassaden

• SEA digital round table workshop 
• 29.oktober

• ME digital round table workshop
• 8.november

• Kina
• Digitale SoMe pakker (ongoing)

Fysisk Digitalt



Digital round table workshop



• Agenda

• Pre-recorded videoer/fam trips legges ut, som 
kjøpere kan se på forhånd

• Kjøpere registrerer seg til round table sessions

• F.eks 3 runder a 30 min presentasjoner/Q&A

• Opp til 99 kjøpere per round table session
• Følge opp videoen med mer interaksjon med 

kjøperne

• Mulighet til å booke 1-1 møter etter round table
for kjøperne, for de som ønsker ytterligere 
tid/info (blir da som vanlig digital workshop)

Hvordan fungerer det?



Spørsmål?


	Oppdatering om Asia
	Nytt fra markedene
	Kina
	Kina – Turoperatører og trender
	STB Kina
	India
	India - turoperatører
	STB India
	Japan
	Japan – travel trade
	Sør-Korea
	Sør-Korea turoperatører
	Thailand
	Sør-Øst Asia
	Aktiviteter høsten 2021
	Fysisk
	Digital round table workshop
	Hvordan fungerer det?
	Spørsmål?

