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Koronapandemia Venäjällä
• Virallisten lukujen mukaan 58 713 000 venäläistä ovat saaneet koronavirusrokotteen, mikä
muodostaa noin 50% koko väestöstä
• Venäjällä ei toistaiseksi anneta muita, kuin Venäjällä kehitettyjä rokotteita

• Koronavirustilanne vaihdellut syksyn 2021 aikana
• Koronaturvatoimenpiteet jatketaan ainakin 1.1.2022 saakka tai pidempään

• Venäläiset rokotteet eivät ole toistaiseksi saaneet EU:n hyväksyntää
• Joukko EU-maita hyväksyy kuitenkin vapaa-ajan matkalle saapumisen mikäli matkustaja rokotettu
venäläisellä rokotteella

Lähteet: StopKoronaVirus, REGNUM, Mos.ru

Koronapandemia Venäjällä
• Osassa kaupungeista ollut nyt syksyllä sulkutiloja
• Joissakin paikkakunnilla otettu käyttöön koronapassit

• Pandemiatilanne pahin suurimmissa kaupungeissa
• Moskova ja Pietari kärsivät pandemiasta pahiten Venäjällä

• Yhteiskunta väsynyt jatkuviin rajoituksiin
• Ihmiset ovat valmiit palaamaan normaaliin ja matkustushalukkuus pysyy korkealla
• Vuoden 2021 tammi-syyskuussa venäläiset tekivät yli 5 240 000 matkaa ulkomaille

Lähteet: StopKoronaVirus, ATOR, RIA Novosti, RBC, OneTwoTrip

Taloudellinen tilanne Venäjällä
• Venäjän talous palautunut ennalleen COVID-ahdingosta
• BKT palautunut pandemiaa edeltäviin lukemiin
• Öljyn hinnat kasvussa, mikä vaikuttaa suotuisasti ruplan arvoon

• Ruplan arvo vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin
• Ruplan kurssi vahvistunut suhteessa euroon 9,8% vuoden 2021 alusta
• On odotettavissa, että ruplan kurssi vahvistuu hienoisesti loppuvuodesta ja trendi jatkuu vuoden 2022 puolella
• Vaihteleva valuutan kurssi määrittelee matkailijoiden ostovoiman euromäärässä
• Mahdolliset pakotteet ja geopoliittinen tilanne voivat vaikuttaa merkittävästi ruplan arvoon, samoin öljyn hintojen lasku

Lähteet: TASS, RBC, Interfax, Izvestia.ru
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Matkailun nykytilanne
• Venäläiset matkustavat pandemiastakin huolimatta
• Matkailijat valitsevat lomakohteikseen ne kohteet, joihin heidän on mahdollista (ja helppoa) päästä
• Moskova – Istanbul lentoreitti maailman vilkkaimmin liikennöity reitti syksyllä 2020
• Seychellit saivat nauttia 133% venäläisten matkailijoiden virran kasvua verrattuna pandemiaa edeltäviin lukemiin
• Myös early bird-tuotteiden varaukset yleistyneet loppuvuodesta 2021

• Skift Recovery Indexin mukaan, matkailuala Venäjällä elpyy muita maita nopeammin
• Megatrendit: kotimaan matkailu, luontomatkailu, autolla tehtävät matkat
• Ulkomaan-matkojen kallistuessa pandemiaolosuhteista johtuen, erityisesti premium-luokan matkojen kysyntä on kasvanut
• Perinteisesti suosittujen Euroopan-kohteiden ollessa saavuttamattomissa valitaan muut kohteet tai kotimaan matkat
• Valtion rahallinen tuki matkailijoille Travel Cashback –ohjelman avulla ollut merkittävä tekijä matkailualalle Venäjällä

Lähteet: ATOR, Profi.travel, Skift

Matkailun nykytilanne
• Venäjä sallii vapaa-ajan matkustamiseen noin 30 eri maahan
• Suosituimpia Turkki, Malediivit, UAE sekä Kuuba
• Turkin-matkalle saapunut kesäkuukausien ja syyskuun 2021 aikana yhteensä 2 500 000 venäläistä matkailijaa

• Venäjän valtio päättää sallittujen matkakohteiden listauksesta ja rajaa tarvittaessa lentojen määrän
• Rajoituksista luovutaan pandemiatilanteen helpottaessa ja keskinäisillä sopimuksilla
• Suomi on tällä hetkellä sallittu matkakohde matkustaa

• Haasteena Spuntik-rokotteen tunnistaminen EU:ssa
• Myöskään Venäjä ei hyväksy EU:ssa annettavia rokotteita
• Päätös Sputnikista tapahtuu kansallisella tasolla, ei EU:n yhteinen päätös
• Mm. Viro, Bulgaria, Kreikka, Kypros ja Unkari sallivat Sputnikilla rokotettujen venäläisten saapumisen maahan

Lähteet: ATOR, RIA, Rajavartiolaitos

Matkailun nykytilanne
• Matkustaminen Suomeen on Venäjän viranomaisten toimesta sallittu
• Haasteena on, ettei Suomi toistaiseksi päästä maahan Venäjän kansalaisia, paitsi erityisen perustellusta syystä

• Tällä hetkellä Suomeen pääsee mm.
• Autolla
• Päivittäisellä lentoyhteydellä (Moskova + Pietari)
• Linja-autolla Pietarista Helsinkiin sekä Lappeenrantaan
• Junayhteys tarkoitus avata kahdella Allegro-parilla 12.12 lähtien
• Laivat eivät liikennöi toistaiseksi

• On todennäköistä, että Euroopan kohteet alkavat avautumaan venäläisten matkailulle vuoden 2022 aikana
• Tarkkoja päivämääriä ei ole olemassa
• Tilanne voi muuttua myös nopeasti

Lähteet: Meduza, Finnair, Ecolines, Sovavto, VR, YLE
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Palautuminen vuoden 2019 tasolle kestää
International Overnight Arrivals to Finland in 2023 - Baseline Scenario
Per cent, relative to 2019 levels
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Matkailualan trendit Venäjällä
q MICE ja business travel –segmenteissä selvää vähennystä
q Lomamatkojen luonne muuttuu
q Kaikkien lomamatkojen keskikeston lyhentyessä, viikonloppumatkat kasvattavat suosiota
q Yhden pitkän lomamatkan sijasta loma pilkotaankin lyhyemmäksi ja lisätään viikonloppumatkoja pitkin vuotta

q Ihmiset uskaltavat palata early bird-varauksiin
q Trendi on kuitenkin varovainen; iso osa matkoista varataan edelleen 2-3 viikon aika-haarukalla

q Risteilyt nostavat suosiotaan
q Venäjän sisäinen risteilyverkosto toistaiseksi heikkolaatuista voidakseen korvata kokonaan ulkomaan-reitit

Lähteet: BBT, Leisure 2021-messut, ATOR

Matkailualan trendit Venäjällä
q Terveys- ja antistress-paketit
q

Detox-matkojen kysyntä vähenee terveys- ja antistress-matkojen kasvattaessa suosiotaan

q

Myös lasten immuniteetin parantaminen sekä liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen ja parantaminen kiinnostuksen kohteena

q

Yhä nuoremmat (35-40 v.) asiakkaat kiinnostuneita terveyselementtejä sisältävistä matkoista

q Rokotematkat
q

Venäläiset matkustavat aktiivisesti maihin, jotka tarjoavat EU-hyväksytyt rokotteet ulkomaalaisille, mm. Kroatiaan ja Serbiaan

q

Rokotematkojen myyntitahti on 100+ matkaa päivässä, hinta alk. 440€

q Premium-segmentin kohteista on kysyntää
q

Kysyntä näkyy etenkin ulkomaan-matkoilla

q Autoilun suosio edelleen trendissä
q

Yhä useampi venäläinen valmis taittamaan lomamatkansa autolla

q

Potentiaalia Suomen näkökulmasta

Lähteet: ATOR, Kommersant, Izvestija

Odotukset vuodelle 2022
• Amadeus Rebuild Travel –kyselytutkimus
•
•

87% venäläisistä kiinnostuneet matkustuksesta vuonna 2022 ja toivovat, että se onnistuu
55% toivoo matkustavansa lomamatkalle Eurooppaan

•

48% kyselyyn vastanneista aikovat toteuttaa ainakin yhden matkan vuoden 2022 aikana, 30% vähintään kaksi matkaa

•

41% ilmoittaa, että suurin este varaamiselle on epäselvyys maahansaapumiskäytäntöjen kanssa pandemia-aikana

•

Kysely toteutettu 09/2021, kyselyyn osallistui 1000 hlöä

• Booking.com ennusteet vuodelle 2022
•

48% ilmoittivat säästäneensä lomamatkoissa pandemian alusta lähtien, joten matkojen rahoittaminen vuonna 2022 ei pitäisi olla haasteena

•

56% kyselyyn vastanneista ovat valmiita kokeilemaan uusia lomamuotoja

•

65% valmiita viettämään loman missä tahansa jos lomamuoto on muuten sopiva, kunhan saa vaihtelua arkielämään

•

67% ovat kiinnostuneet kokemaan uusia matkailualan teknisiä ratkaisuja matkoillaan

•

68% haluavat tutustua paikalliseen elämään ja viettää lomansa ”live like a local” –periaatetta noudattaen

•

Kysely toteutettu 08/2021, kyselyyn osallistui 1000 hlöä

Lähteet: Amadeus, Booking.com
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Matkailun ennakointi

Suomen imago Venäjällä juuri nyt
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Lähteet: Levada-center 2021

Suomen imago Venäjällä juuri nyt
Mihin lähteisiin ensisijaisesti pohjautuvat
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Toiminnot B2B
• Myyntitapahtumat toteutetaan kun rajat avautuvat
•

Webinaarit & Workshopit à ajankohta vahvistetaan kun tietoa rajojen avautumisesta

•

Ennakkorekisteröityminen täältä

• Tuotekehitys, trendit & tutkimus
•

Kyselytutkimus Kalevala-aiheisista tuotteista ja niiden potentiaalista markkinalla julkaistu

•

Tulossa: urheilujakelukanavakartoitus, OTA-kartoitus, terveysmatkailututkimus

• Ajankohtaista tietoa Venäjän-markinalta COVID-olosuhteissa päivitetään jatkuvasti täällä
• Uutissivut päivitetään jatkuvasti täällä

Toiminnot B2C
• Jatkuvasti lehdistötiedotteita
• Katse tulevaisuudessa
•

Toimintojen suunnittelu sille ajalle kun rajat avautuvat

• Vuonna 2021 suuren luokan imago-kampanjat
•

Celebrity guides 2 800 000 katselukertaa

•

Museum clips yli 32 100 000 katselukertaa

•

Moomin readings, yhteistyö Venäjän julkkisten kanssa

•

VK Clips Travel attractions –projekti

Teemakohtaiset toimenpiteet - terveysmatkailu
•

•

•

Markkinatutkimus käynnissä – tulokset julkistetaan 20.12.
•

Terveysmatkailun trendit, suositut kohteet ja toimenpiteet venäläisten keskuudessa, Suomen imago terveysmatkakohteena

•

Kilpailija-analyysi, tyypillinen asiakasprofiili ja merkittävimmät kohteen valintaan vaikuttavat tekijät

•

Ilmoittautumiset sähköpostitse: paivi.antila@businessfinland.fi

Digitaalinen markkinointi
•

Jatkuvat SEM & SoMe-toimenpiteet Venäjällä

•

Uutta sisältöä www.visitfinland.com/finlandcare -sivustolle

Suunniteltuja toimenpiteitä 2022
•

FAM & mediamatka mahdollisuuksien mukaan keväällä 2022

•

Moscow MedShow + B2B-tilaisuus 21.-22.10.2022

Teemakohtaiset toimenpiteet - koulutusmatkailu
• Kartoitus Suomen tarjonnasta kiinnostuneista venäläisistä koulutustoimijoista
• Visit Finland oli yhteydessä 70 eri opiskeluvaihtoehtoja ulkomailla tarjoavaan toimistoon Venäjällä
• Linkki uutiseen ja lista toimijoista
• Suunniteltuja toimenpiteitä 2022
• Webinaari EDU & MICE teemoista matkanjärjestäjille, tbc
• Business breakfast tms. myyntitapahtuma koulutusteemalla, tbc
• Study abroad –toimistojen omat webinaarit ja tapahtumat,
joihin kannattaa osallistua

Visit Finlandin b2b uutiskirje kv-markkinoilla
• Lanseeraamme Visit Finlandin kansainvälisen b2b-uutiskirjeen loppuvuonna 2021
• Tärkeä kanava matkanjärjestäjille - uutisvinkit tervetulleita!
• Kieliversioita:
•
•
•
•
•
•

Venäjä
Saksa
Ranska
Espanja
Korea
Japani

• Globaali englanninkielinen versio niille markkinoille,
joissa VF ei aktiivisesti mukana

Finland Travel Pro – e-learning alusta
• Koulutus- sekä myynninedistämisalusta matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille
•
•
•
•

Koulutusmoduuleja
Myyntimateriaaleja
Tuote- ja reittiesimerkkejä
Online tuotehakemisto, joka integroitu VF Datahubiin

Jotta voimme matkailla vielä 2050..
• Muista huomioida vastuullisuus liiketoiminnassasi:
• Ympäristötekijät
• Sosio-kulttuuriset tekijät
• Taloudelliset tekijät

• Lisätietoja vastuullisesta matkailusta täältä
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