
Flesteparten av reisende drar på færre enn 6 forretningsreiser i 
løpet av et år. 68 % forlenger reisen med ferie 1 – 3 ganger i året.  

Asia-Stillehavsregionen hadde flest folk som reiser mye. 
32 % av reisende hadde flere enn 10 forretningsreiser i året.

68 % >10
37 % av reisende i Asia-Stillehavsregionen har 

planer om å dra på flere bleisure-reiser i 2018.

87 % planlegger eller vurderer en 
bleisure-reise i løpet av første halvdel av 2018.

Bleisure                  i Asia-Stillehavsregionenv oks e r

37 % 87 %

Antall forretningsreiser bleisure-reiser 

Et spennende reisemål er den vanligste grunnen til 
å forlenge en forretningsreise.

20 % av reisende sier at de har droppet en bleisure-reise 
fordi de var bekymret for hva sjefen ville si.

Hva hindrer deg i å ta en bleisure-tur?

Nr. 1 20 %
Les våre storby-guider som er laget i forbindelse med Egencias kåring av de 100 mest 
populære forretningshotellene, som  inspirasjon til din neste reise. 

Spørsmål?

KONTAKT OSS DEMO

Som en del av Egencias undersøkelse om bleisure-trender, spurte vi 9 000 Egencia-kunder 

fra hele verden om hvor ofte de drar på «bleisure»-reiser, altså reiser som er en 

kombinasjon av jobb og ferie. Nå røper vi hvor vanlig forretnings- og bleisure-reiser er,

i tillegg til å gi et innblikk i hva som hindrer enkelte forretningsreisende i å utvide reisen. 

Et innblikk i kombinasjonen av forretnings- 
og fritidsreiser

EGENCIAS UNDERSØKELSE OM BLEISURE-TRENDER
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