
Drönare ska sälja Zakynthos till svenskarna

När Fritidsresor nyligen lanserade semesterdestinationen Zakynthos tog man hjälp av drönare för att producera den 6 minuter långa video
som visar bilder av det storslagna landskapet.

– Vi har alltid använt bra bildmaterial och filmer för att sälja och marknadsföra våra resmål. Drönare gör det däremot möjligt att filma fantastiska vinklar, i
både höjd och rörelse, på ett sätt som inte var möjligt tidigare, säger Leyla Öfwerström, informatör på Fritidsresor.

Att använda och integrera ny teknik för att förbättra kundupplevelsen är något Fritidsresor satsar stort på. Att använda ny teknik för att även producera bilder
och filmer av bättre kvalitet är inget undantag.

– Vi tittar alltid på hur ny teknologi kan möjliggöra förbättringar. Just när det kommer till drönare ser vi att de blir vanligare i stort, och att den tekniken även
kommer att användas framöver för just filmer känns knappast osannolik, säger Leyla Öfwerström.

Om man däremot som vanlig turist önskar att komma hem med en drönarvideo i bagaget är det inte helt enkelt. Ofta krävs särskilda tillstånd av de lokala
myndigheterna innan en drönare kan skickas upp luften.

Intresset för Grekland fortsätter att växa. För sjunde året i rad ökar Fritidsresor antalet resor till Grekland och breddar programmet med det solsäkra
resmålet Zakynthos i den Joniska ögruppen. Zakynthos är gästvänligt, genuint och erbjuder storslagna naturupplevelser.

Video:

https://youtu.be/2JAfhy3q98I

Bilder:

http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0005893

För mer information:

Leyla Öfwerström, informatör på Fritidsresor, 073-158 76 53

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).


