
Trender innen reiseadministrasjon

Reisendes adferd og etterlevelse av policy

Begge markeder har 
utfordringer med hotell som 

største kategori for 
bestillinger utenfor 

avtalte bestillingskanaler.

Mindre tyder på at 
Generasjon Y bestiller 
utenom avtalt kanal.

Generasjon Y er mer 
tilbøyelig til å 

bestille utenom avtalt kanal.

Betydelig mer bruk 
av egne mobile enheter.

Bestillinger på mobil 
vil øke parallelt med 
bedre funksjonalitet.

Mindre bruk av egne 
mobile enheter.

Fokus ligger fortsatt på 
det grunnleggende, som 
reiseruter.

Mobilteknologi

Det er lite som tyder på økt 
fokus, bortsett fra i noen 
høyteknologiske bedrifter.

Betraktes som motpol til 
kostnadskontroll 

og sikkerhetsaspektet.

Bestilling i selvvalgt kanal

levert av

Europa har større fokus på 
sikkerhet/aktsomhetsplikten. 

Begge har et sterkt fokus 
på kostnadsbesparelser og 
etterlevelse av reisepolicy.

I USA har man større fokus 
på den reisendes komfort.

Hoteller

Europa vs USA

Det eksisterer ikke 
mange retningslinjer for 
mobilbruk, men de vil 
antakeligvis dukke opp 
sent i 2016 og 2017.

Mobile retningslinjer 
som lanseres har få 
detaljer om bruken 
av apper.

Begge markeder 
henger etter når 

det gjelder innføring 
av mobilstrategi i 
reiseprogrammet.



Alternative overnattingssteder
er IKKE tillatt iht. reisepolicy 

av sikkerhetsgrunner.

Formelle retningslinjer er 
mindre sannsynlig nå, men 

blir diskutert.

Alternativ overnatting 
tillates i noen reisepolicyer.

Formelle retningslinjer 
er fremvoksende.

I USA gjøres enkelte tester 
med bruk av GPS for 
å lokalisere reisende.

I Europa er bruken av GPS mindre 
sannsynlig grunnet

 personvern, men strengere regler
krever at reisende rapporterer 

hvor de befinner seg.

Globalt er det større fokus på sikkerhet 
for reisende (aktsomhetsplikten) 

de siste 12 månedene, på 
grunn av de nylige terrorangrepene.

Å fremskaffe informasjon for 
rapportering og sikkerhet på 
reisen (aktsomhetsplikten) 

er fortsatt en prioritet for bedrifter 
og reisende.

Sikkerhet - aktsomhetsplikten

Begge markeder sliter fortsatt 
med å få oversikt over flyselskapenes 
prising av tilleggstjenester 
og etterlevelse av reisepolicy.

Flyselskap-saker

Alternativ biltransport

Delingsøkonomi

Alternativ overnatting
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I USA er den største utfor-
dringen Southwest, som er 

tilgjengelig gjennom 
SWABiz Direct eller GDS.

Selv om de ikke liker det, 
betaler noen europeiske 

bedrifter GDS distribusjons-
gebyrene fordi direktebestil-

ling hos leverandør ikke 
er tillatt.


