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Yleiskuva Saksassa
• Maaliskuun lockdownin jälkeen Saksa on avautunut myös matkailulle.
• 2020 hitti on matkailu omalla autolla ja kotimaan matkailu on suuri
voittaja: Lähelle luontoon lomalle
• Saksan mittavat tukiohjelmat ovat pelastaneet konkurssiaallolta.
• Pandemian jatkuessa tilanne käy haastavammaksi erityisesti kv.
matkailu on pandemian häviäjä.
• Pandemia ei ole talouskriisi, mutta nopeuttaa muutosta mm
mobiliteetissa, digitalisaatiossa ja jakelukanavien struktuurissa.

Vapaa-ajan matkustus kansainvälisesti
• Suurin kriisi koskaan kv. matkailussa.
• Ryhmämatkat ja risteilyt ovat kärsineet pahiten, lähes täysi pysähdys
maaliskuusta.
• Tukkurit ovat hätää kärsimässä: mm Unique North, GTW ja TP
selvitystilassa, epäselvät näkymät heikentävät uskoa palautumiseen.
• Suomimatkanjärjestäjät ovat pääosin selvinneet patkätyöllä,
lainaohjelmilla ja Saksan nopeat tuet matkailualalle iso apu.
• Liikenneyhtiöille volyymin alasajo on myrkkyä

Liikematkustuksen näkymät
• Pysyvä muutos liikematkustuksessa odotettavissa. Isot kaupungit ja
lentoyhtiöt ottavat ison miinuksen ja joutuvat kehittämään ”uutta
normaalia” eli automatisoituja palveluita tai bleisure=työ- ja lomamatkan
yhdistelma pidempi viipymä, pienempi volyymi.
.
• 96 % yrityksistä sallii työmatkan vain poikkeustapauksissa
• yli 90 % yrityksistä arvioi koronan vaikuttavan pysyvästi työmatkailuun: ajan
ja rahan säästö, kestävä kehitys, talouskriisi & uudet toimintamallit
• Krisiin jälkeen buumi, josta parissa vuodessa alas uuteen normaaliin.
• Työmatkat tehdään maata pitkin, omalla autolla, jos mahdollista.
Lähde vdr, Saksa

Saksa ja Sveitsi elokuu ja kum. yöpymiset

Muuttaako pandemia matkailua?
Facebookin analyytikot tunnistavat kolme isoa trendiä pandemian aikana:
1. Kestävyys nousee pandemiasta huolimatta. Mitä nuorempi kuluttaja, sitä
isompi merkitys kestävyydellä.
- > Yritykset voivat erottua positiivisesti kestävinä vaihtoehtoina
2. Luontoon kaupunkien kustannuksella. Luontoelämykset, camping, glamping,
kansallispuistot ovat hittikohtaita. Bleisure avaa uusia sesonkeja?
3. Matkailijat odottavat joustavuutta. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan
enemmän joustavuudesta mm peruutusehdoissa.
Lomat oman perheen kanssa kärjessä ja bucket list-kohteet pysyvät suosittuina

Visit Finlandin toiminta markkinalla2020
- Virtuaalit toimenpiteet
- E training, uusi Sustainable Travel Finland
- Online toimenpiteet 11 Saksa, muut 10 x
- PR & tiedotus markkinalla uutiskirjeet,
visitfinland.com koronapäivitykset ym
- Elpymiseen valmistautuminen
- Markkinakontaktien ylläpito, CRM remontti
- Markkinatiedon analysointi, tiedotus
- Uusi strategia, 2021 toimenpidesuunnittelu

VISIT FINLAND DATAHUB
Yksi yhteinen, inspiroiva ja ketterä alusta
hallinnoida ja jakaa laadukasta,
ajantasaista, suomalaista matkailutietoa
eri kanaviin.

. E-learning and online meet the buyer solutions for

Visit Finland
(hankinta käynnistynyt)

Trendit/ Six key coronavirus era themes
• From Sustainability to Purpose The idea of sustainability evolves beyond the inclusion of ethical credentials and environmental
concerns, such as plastic pollution and climate change, to a more holistic approach that aims to create social, environmental and
economic value.
• Hometainment and the New Experiential Consumer Consumers redefine and adapt their daily routines as they stay at home
longer, further reinforcing many of the pre-COVID-19 trends towards hometainment and digital experiences. This creates strategic
opportunities across products and services.
• Where and How Consumers Shop The rise of online, click & collect, frictionless retail and direct-to -consumer (D2C) are
accelerated. Retail restrictions in place during the pandemic have fast-tracked the shift to digital distribution. Retail operations and
consumer demands will prompt new strategies.
• Wellness Redefined The primary aspects of optimal health, health in its purest form and the adoption of a holistic approach which
encompasses spiritual and physical wellness are being reinforced. Mental wellness and emotional health take centre stage, with
the notion of happiness becoming a more tangible commercial prospect.
• Innovation and the New ‘Core’ In a rapidly changing operating and consumer environment, with risk averse retailers and
consumers, the appetite for experimentation is diminished. Innovation will be driven by the demand for immunity / healthboosting ingredients, for which consumers will pay a premium.
• The ‘New Normal’: What’s Here to Stay? How consumers work, shop, eat, drink and play will be driven by lingering home seclusion
and ‘risk dread’. Changes to the consumer mindset will drive reduced consumption of non-essential items and anti-ostentation, a
focus on self and family and on preventative and immune health.
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