
Premium Økonomi

Den bedste HVERDAG at 
reservere på

Rejsende bør reservere i weekenden for at få et godt tilbud på 
premium-priser – på den måde kan de få mere for pengene og samtidigt 

overholde rejsepolitikken. Men hvilken HVERDAG er bedst, når der skal reserveres?

EGENCIA TRAVEL POLICY INSIGHTS

Global Air Edition
Tendenser indenfor flyrejsepolitik* viser, at de rejsendes tilfredshed har indflydelse 

på firmaers rejsepolitik for flyrejser på globalt plan. Her kan du se, hvordan 
forskellige rejsepolitikker udformer sig verden over med hensyn til godkendelse, 

premium-klasse, bedste dag at reservere og tidlig bestilling.  

Godkendelsespolitik og tilladt kabineklasse

Nogle firmaer kræver godkendelse ved 
reservation af rejser, mens andre giver de 
ansatte frihed til at rejse uden forudgående 
godkendelse. Internationale rejsende har 
generelt oftere adgang til premium-klasser 
end rejsende på indenrigsflyvninger. I hver 
region udøves der forskellige grader af 
kontrol.

Kombinerede erhvervs- og ferierejser: 
Det handler om timing
De fleste rejsende får rejserne overstået 
først på ugen, men de der rejser sidst på 
ugen og inkluderer en lørdag til lidt ekstra 
fritid er som regel internationale rejsende 
eller premium-rejsende.

Reservér tidligt, 
og betal mindre

På verdensplan er omkring 
halvdelen af rejsende underlagt 
en politik for tidlig bestilling, 
men ud af disse er det kun 
halvdelen, der rent faktisk 
reserverer over 14 dage 
i forvejen.

LÆS MERE PÅ VORES BLOG

*Resultaterne er baseret på en global Egencia-undersøgelse fra september 2017 af rejsepolitikker og rejsendes reservationsmønstre online og offline. Den første udgivelse af Egencias analyse af 
rejsepolitikker er inspireret af den seneste Expedia/ARC 2018 Air Travel Outlook Report, der blev udgivet i december 2017, og viser, hvordan firmaer håndterer politikker for flyrejser rundt omkring i verden. 
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70% 
af rejsende flyver om 
mandagen for at nå 

hjem inden weekenden
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23% af premium-rejsende – 
overnatter på lørdage 

12% af rejsende på økonomiklasse – 
overnatter på lørdage

20% af internationale rejsende – 
overnatter på lørdage 

9% af indenrigsrejsende – 
overnatter på lørdage

23% af rejsende på økonomiklasse 
overnatter på lørdage

50% af premium-rejsende 
overnatter på lørdage

ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET
 vinder i weekenden!
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20%
af rejsende planlægger 

på forhånd i Indien 
og Kina

54%
af rejsende planlægger på 
forhånd i Sverige, Tyskland 

og Storbritannien
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55% af rejsende behøver 
ikke godkendelse

GLOBALT – over halvdelen af de 
rejsende kan frit reservere

33% af internationale 
rejsende

12% af indenrigsrejsende 

HAR ADGANG 
TIL PREMIUM-
KLASSER

50% af internationale 
rejsende

15% af indenrigsrejsende 

HAR ADGANG 
TIL PREMIUM-
KLASSER

NORDAMERIKA – her har rejsende 
mest frihed

67% af rejsende i USA behøver 
ikke godkendelse

6% af internationale 
rejsende

2% af indenrigsrejsende 

HAR ADGANG 
TIL PREMIUM-
KLASSER

ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET – 
her har rejsende MINDST frihed

11% af rejsende behøver 
ikke godkendelse

21% af internationale 
rejsende

10% af indenrigsrejsende 

HAR ADGANG 
TIL PREMIUM-
KLASSER

EUROPA – generelt en mellemstor 
grad af kontrol med nogle 

undtagelser 

92% af rejsende i SVERIGE 
behøver ikke godkendelse 

http://www.egencia.com/public/dk/2018/05/03/egencia-travel-policy-insights-global-air-edition/

