
Premium Economy

Den beste BESTILLINGSDAGEN
Reisende burde bestille reiser i helgene for å sikre seg et godt tilbud på 

Premium-reiser. Dette kan gi dem mer for pengene samtidig som de holder seg 
innenfor reisepolicyen. Men hvilken dag i uken er den beste bestillingsdagen?

EGENCIAS INNSIKTSRAPPORT OM REISEPOLICY

Fokus på fly
Undersøkelser av trendene innen reisepolicy for flyreiser* viser at tilfredsheten hos 

de reisende påvirker bedriftenes flypolicyer. Her finner du en oversikt over policyene 
i ulike deler av verden med fokus på godkjennelse, Premium Class, den beste 

bestillingsdagen og forkjøp.  

Regler for godkjennelse og kabinklasse

Enkelte bedrifter krever godkjennelse for 
alle reisebestillinger, mens andre er åpne 
for at man kan legge ut på reise uten å ha 
fått godkjennelse først. Premium Class 
er oftere tilgjengelig på utenlandsreiser 
sammenlignet med innenlandsreiser. 
Hver region opererer med ulike grader 
av kontroll.

Bleisure: Det handler om timing

De fleste reisende reiser tidlig 
i uken, mens de som reiser senere 
i uken og blir til lørdagen pleier enten 
å være på utenlandsreise eller reiser 
i Premium-klasse.

Bestill tidlig – 
betal mindre

Rundt halvparten av alle 
reisende i hele verden har 
en forkjøpspolicy, men kun 
halvparten av disse bestiller 
faktisk så tidlig som anbefalt.

LES MER PÅ BLOGGEN VÅR

*Funnene er basert på en Egencia-undersøkelse av globale reisepolicyer og reisendes online og offline bestillingsmønstre fra september 2017. Egencias første innsiktsrapport om reisepolicy, inspirert av den 
nylige Expedia/ARC 2018 Air Travel Outlook Report fra desember 2017, forteller oss hvordan bedrifter over hele verden takler reisepolicy for flyreiser. © 2018 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og 

Egencia-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Group, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.  

70 % 
av de som reiser på en 

mandag er hjemme 
igjen før helgen
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23 % av Premium-reisende blir til lørdag 

12 % av Economy-reisende blir til lørdag

20 % av de som reiser utenlands blir til lørdag 

9 % av de som reiser innenlands blir til lørdag

23 % av Economy-reisende 
blir til lørdag

50 % av Premium-reisende 
blir til lørdag

ASIA-STILLEHAVSREGIONEN
har flest helgereisende!
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20 %
av reisende i India og 
Kina planlegger tidlig

54 %
av reisende i Sverige, Tyskland 

og Storbritannia planlegger 
tidlig
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55 % av reisende trenger 
ikke godkjennelse

GLOBALT – Over halvparten 
av de reisende har frihet i 
forbindelse med bestilling

33 % av de som reiser 
utenlands

12 % av de som reiser 
innenlands 

HAR TILGANG TIL 
PREMIUM CLASS

50% av de som reiser 
utenlands

15 % av de som reiser 
innenlands 

HAR TILGANG TIL 
PREMIUM CLASS

NORD-AMERIKA – Reisende har 
MEST frihet

67 % av reisende i USA trenger 
ikke godkjennelse

6% av de som reiser 
utenlands

2 % av de som reiser 
innenlands 

HAR TILGANG TIL 
PREMIUM CLASS

ASIA-STILLEHAVSREGIONEN – 
Reisende har MINST frihet

11 % av reisende trenger 
ikke godkjennelse

21 % av de som reiser 
utenlands

10 % av de som reiser 
innenlands 

HAR TILGANG TIL 
PREMIUM CLASS

EUROPA – Stort sett middels høy 
grad av kontroll, med noen unntak 

92 % av reisende i SVERIGE 
trenger ikke godkjennelse 

https://www.egencia.com/public/no/2018/05/03/Egencias-innsiktsrapport-om-reisepolicy-fokus-p�-fly/

