
Svenskar köper charterresor för 2,3 miljarder i januari - plus trendspaning inför 2016

Under de kommande veckorna toppar försäljningen av charterresor. Fritidsresor uppskattar att cirka 285 000 svenskar bokar en charterresa i
januari. Det totala värdet överstiger 2,3 miljarder kronor.*

Januari är högsäsong för charterbranschen. 9 200 resor säljs per dag, 380 resor i timmen eller 6 resor i minuten.Totalsiffran 2,3 miljarder omfattar alla stora
charterarrangörer.

– Just nu säkras framförallt sommarsemestern, och för de som väljer att boka under årets första månad finns ett större hotellutbud att välja bland och större
möjlighet att välja önskad avreseflygplats, säger Mathias Bergendahl, informationschef på Fritidsresor.

Bara hos Fritidsresor bokas i januari 100 000 resor. 8 av 10 resor bokas till målgruppsanpassade hotell som exempelvis Blue Village för barnfamiljer, nya
vuxenkonceptet Sensimar för par, Robinson för de som vill sporta i valfri omfattning på semestern och Blue Star för vuxna med eller utan barn.

Fem-i-topp mest bokade sommarresmål just nu i volym

1. Mallorca
2. Kreta
3. Rhodos
4. Gran Canaria
5. Sardinien

* Siffrorna beräknas på branschsnittpriser och på Fritidsresors marknadsandel på cirka 35 procent av sålda charterresor. För totalvolymer, samtliga
charterarrangörer, se Kammarkollegiets siffror.

Trendspaning inför 2016

1. Hotellet är den nya destinationen

2 av 3 av Fritidsresors resenärer väljer idag ett skräddarsytt hotellboende. Vad hotellet erbjuder, exempelvis skandinaviska barnklubbar, sportaktiviter, eller
hotell endast för vuxna, är ofta viktigare än vilket resmål eller i vilket land ett specifikt hotell ligger i. Många kunder väljer även hotell utifrån hur det är
uppbyggt. Hotellen utformas i allt större utsträckning med tydliga zoner, med vuxenpool, barnpool och vuxenzoner på restauranger. Efterfrågan på hotellrum
med privat pool eller terrass ökar och var tionde hotell hos Fritidsresor erbjuder privata eller semi-privata pooler.

Hur vi möter trenden

Bland Fritidsresors skräddarsydda hotellkoncept finns Blue Village Family Life för familjer, med Bamseklubben och andra barnklubbar, Blue Star för vuxna
med eller utan barn, Sensimar för vuxna (ersätter Blue Couples sommaren 2016), Robinson för en holistisk semester, Magic Life för de som vill sporta på
semestern, Sensatori för lyxsemestern och Splash-hotell med eget vattenland. I sommar breddar Fritidsresor med åtta nya Blue Village Family Life-
anläggningar på Kos, Rhodos, Kreta, Marmariskusten, Menorca, Korfu, Cypern och i Bulgarien.

2. Aktiv semester

Trenden att vara aktiv på semestern fortsätter starkt nästa år. Framförallt ser vi en ökning vad gäller aktiva träningsresor utan press och stress och ett mer
holistiskt fokus där både kropp och själ omfattas. Vissa tränar varje dag, andra bara någon gång – och då förväntar man sig toppförutsättningar som
utbildade och erfarna instruktörer samt utrustning och anläggningar på toppnivå. Det här styr efterfrågan på resor i allt högre grad och resenärer åker gärna
till en anläggning där flera valmöjligheter finns.



I allt större utsträckning söker vi oss även till hotell där vi vet att det finns likasinnade. Till exempel där vi kan hitta en tennispartner när inte vår egna partner
vill spela, eller få kontakt med ett gäng på hotellet som vill spela beachvolleyboll. På ett ”vanligt” hotell kan det vara svårare att hitta en person som söker
samma träningsupplevelser och utmaningar som en själv.

Hur vi möter trenden

Fritidsresor introducerade 2015 det nya konceptet Robinson som riktar sig till hela familjen. Unikt för Robinson är att man har en helhetssyn på kost,
träning och hälsa. Lata stunder i solstolen varvas med bland annat yoga, pilates, tennis, cykel, spa och fysioterapi. För de hälsomedvetna erbjuds
livsstilsorienterade och individanpassade tränings- och kostprogram som WellFit® och WellFood®.

Därtill erbjuder Fritidsresor sedan tidigare hotellkonceptet ”Magic Life”, med all inclusive vad gäller både sport och aktiviteter samt mat och dryck. Även här
sportar man eller tar det lugnt i solstolen så mycket man vill enligt egna önskemål utan ett formellt schema.

Fritidsresor fortsätter även att introducera träningsaktiviteter som simträning för barn, träning för mammor och instruktioner för träning på egen hand för
vuxna, barn och familjer på koncepthotellen Blue Village Family Life och Blue Star. Alla gäster på Blue Star får tillgång till träningsprogrammet Blue Star
Fitness, som är framtaget i samarbete med Martin Lidberg, tidigare världsmästare i brottning. Martin har satt ihop konditions- och styrkepass som
resenärer kan utföra var och när de vill, utan några andra redskap än den egna kroppen. På Blue Star-hotellen finns även kartor med korta och långa
löprundor kring hotellet.

Fritidsresor erbjuder från och med i sommar även hotellkonceptet Sensimar för vuxna par: där bland annat både spa, gym erbjuds tillsammans med
fitnessaktiviteter som ”Les Mills” och annat.

Sommaren 2016 räknar Fritidsresor med att antalet resenärer som väljer en aktiv semester ökar med 300 procent

3. Den digitala svensken

Hos svensken står mobilen i centrum. 90 procent har en mobil och på den tittar vi på TV, köper vitaminer, skickar pengar till varandra, hyr bil och planerar
nästa resa. 53 procent använder sociala medier på mobilen varje dag. Vi ser även att allt fler svenskar bokar allt resan senare på kvällen. 40 % av förra årets
alla resebokningar hos Fritidsresor gjordes mellan klockan 19 och 23. Samtidigt som vår digitala närvaro ökar är efterfrågan på personlig service fortsatt
hög.

Hur vi möter den digitala trenden

Mobilanpassad

Fritidsresor gjorde som första researrangör sajten till responsiv för att kundupplevelsen skulle bli lika bra ut på alla plattformar. I dag bokar 75 procent av alla
kunder på Fritidsresor.se. Trafiken från mobila enheter till Fritidsresor.se ökade med 40 procent under det senaste året och under det kommande året
räknas en 20-procentig ökning.

Mobilapplikation

Med över 400 000 nerladdningar i Norden är Fritidsresors app Min semester en resurs under kundens hela upplevelse frän bokning till hemkomst. Det går till
och med att ställa frågor till guider på resmålet innan resan så att resenärer kan detaljplanera semestern i hemmets lugna vrå. På appen ingår den populära
nerräkningen till resan, väder på resmålet, flygtider och hotellinformation, information om resmålet, taxfree samt tillgängliga utflykter.

TUI Smartband

Som första researrangör i världen testade Fritidsresor under 2015 ett digitalt armband för resenärer. Armbandet fungerar både som betalningsmedel på
hotellet, dörrnyckel och reglerar energikonsumtion på hotellrummet. Testet utvärderas nu som grund för eventuell expansion.

Guide Online

Två veckor innan avresa har Fritidsresors kunder möjlighet att ställa frågor till guiderna på resmålet. Det är en uppskattad tjänst som ökat markant i
popularitet.

Senare kvällar

75 procent av Fritidsresors kunder bokar resan digitalt. Samtidigt ser vi en ökning vad gäller kontakten med kundtjänst via chatt, telefon och sociala medier.
För att möta det förändrade bokningsmönstret utvidgade Fritidsresor under hösten 2015 öppettiderna från klockan 7 till 23, alla dagar i veckan.

4. Hotell för två

En tydlig uppåtgående trend är efterfrågan på hotell bara för vuxna, där fokus är romantik och kvalitetstid tillsammans.

Hur vi möter trenden

Fritidsresor erbjuder från och med I sommar hotellkonceptet Sensimar för vuxna par. Sensimar är hotell som skapats specifikt för vuxna utan barn. Hotellen
är antingen fyr- eller femstjärniga och ligger antingen direkt på eller nära stranden. Här finns ett stort spa, gym, fitnessaktiviteter från ”Les Mills” och alltid
minst två restauranger: en bufférestaurang och en tematiserad a la carte restaurang ”Culinarium”. Sommarprogrammet 2016 innehåller 25 anläggningar
inklusive fem nya hotell i Thailand, Mexiko, Turkiet, Spanien, Grekland, Cypern och Kroatien.

Antalet resenärer som väljer Sensimar förväntas öka 50 procent under de kommande tre åren.

5. Matupplevelser

Efterfrågan på hotell med unika matupplevelser ökar markant. Kunder förväntar sig ett brett utbud, bästa kvalitet och lokala specialiteter.

Hur vi möter trenden



På Fritidsresors Sensatori-hotell väntar ett minimum av fem restauranger, i många fall så många som sju, direkt på hotellområdet med ett brett utbud från
enkelt till gourmetmat. Från och med i vinter erbjuder Fritidsresor exklusivt hotellkedjan RIU, som har ett tydligt fokus på gastronomi och erkänt hög kvalitet
på mat och dryck. På Fritidsresors livsstilskoncept Robinson är fokus på hälsosam kost speciellt stor genom kostprogrammet WellFood®. Här varvas
vitaminstarka rätter med smoothies för att återställa balansen efter en aktiv dag. På exempelvis Blue Village Family Life erbjuds specialanpassade rätter för
de med matallergier. Hotellpersonalen bistår resenärerna med tips och tillagar gluten- och laktosfria maträtter. På Fritidsresors koncepthotell finns en
speciell avdelning på restaurangen för barn och ungdomar, med specialdesignade ytor och låga bord för att tillmötesgå de yngre matgästerna.

6. Hållbarhet

Vikten av proaktivt miljöarbete blir allt större i takt med att vår miljöpåverkan ökar. Trycket ökar på politiska ledare och företag att leda utvecklingen mot en
mer hållbar utveckling. Det gäller inte minst inom reseindustrin, där antalet resenärer år 2030 förväntas uppnå 1,8 miljarder enligt UNWTO.

Hur vi möter trenden

TUI Group, som Fritidsresor ingår i, lanserade under 2015 hållbarhetsstrategin "Better Holidays, Better World". Strategin, som sträcker sig till år 2020, är
uppbyggd kring tre centrala pelare: minska klimatpåverkan, göra skillnad och visa vägen i branschen. "Better Holiday, Better World" syftar till att investera i
mer hållbar turism och fram till 2020 ska TUI:

Minska koldioxidutsläpp med 10 procent, skapa 10 miljoner "grönare och mer rättvisa" resor genom att investera i hållbara hotell och årligen investera 10
miljoner euro i olika utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt genom TUI Care Foundation för att öka de positiva effekterna av turism.

TUI har under de senaste 6 åren minskat koldioxidutsläppet med 10 procent per passagerare och kilometer och TUI:s flygbolag är redan det mest
bränsleeffektiva i Europa.

7. Kryssningar

Efterfrågan på kryssningar ökar på den svenska och nordiska marknaden. Resenärer attraheras av prisvärda resor med måltider, aktiviteter och
underhållning som ingår, samt möjligheten att besöka flera länder utan att byta rum under resan.

Hur vi möter trenden

För att möta det ökade intresset för kryssningar flyttar 2016 Royal Caribbean för första gången in sitt största och nyaste fartyg från Karibien till Europa. Idag
dominerar klassiska sol- och badkryssningar, samtidigt som intresset för upptäckarkryssningar, till sevärdheter och storstäder, ökar. Inför 2016 är specifikt
rederiernas nya fartyg populära, inklusive Norwegian Escape som lanserades hösten 2015 och Harmony of the Seas, världens största kryssningsfartyg.

Fritidsresors systerföretag WonderCruises har under vintern ökat försäljningen med 50 procent, med störst ökning i Karibien. Ökar gör även intresset för
transatlantkryssningar med speciellt prisvärda resor i mellanskiftet mellan sommar- och vintersäsongen. De rederier som växer mest hos WonderCruises är
Royal Caribbean och Costa Cruises. Största rederiet är Norwegian Cruise Line som precis lanserat sitt nya fartyg Norwegian Escape.

TUI Nordic/Fritidsresegruppen är med en marknadsandel på 20 procent den största aktören på den nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder charterresor, flyg
och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Thailand och Turkiet. TUI Nordic/ Fritidsresegruppen består av researrangörerna Fritidsresor, TEMA, Nazar och
WonderCruises, Star Tour i Danmark och Norge, Finnmatkat i Finland och flygbolaget TUIfly Nordic. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande resekoncernen TUI Group, världens
ledande turistkoncern med verksamhet i omkring 180 destinationer världen över. Koncernen är baserad i Tyskland och TUI Groups aktie är med i både FTSE 100 index, som är ledande på
Londonbörsen och Tyska MDax. Under det finansiella året 2013/14 noterade TUI Group en omsättning om €18.7bn och ett operativt resultat om €869m. Gruppen har omkring 77,000
anställda i 130 länder och erbjuder sina cirka 30 miljoner kunder heltäckande service från bokning till hemkomst. TUI täcker med sin verksamhet hela den turistiska värdekedjan, vilket
innefattar ledande researrangörer 1,800 resebyråer i Europa, sex flygbolag med mer än 130 medium- och långdistansflygmaskiner, mer än 300 gruppägda hotell däribland RIU och
Robinson. Med kryssningsfartyg som MS Europa och lyxkryssningsfartyget MS Europa 2, TUI Cruises “Mein Schiff” flottan och fartyg under varumärket Thomson Cruises i Storbritannien
så är TUI väl positionerat på den starkt växande kryssningsmarknaden. Globalt ansvarför hållbar ekonomi, ekologi och social verksamhet är grundläggande i vår företagskultur. Som den
enda turistgruppen i världen är TUI är medlemmar av FNs Global Compact. Samtidigt är koncernen listad på välrenommerade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).


