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Nordic Business Travel Associations, et samarbejdsforum for den danske (Danish Business Travel
Association), svenske, norske og finske sammenslutninger af travel managers og leverandører,
har taget pulsen på sine travel managers medlemmer.

Der er cirka 200 travel managers, eller buyer members, i de fire nordiske foreninger, heraf 50 i
danske DBTA. DBTA har herudover 70 leverandørmedlemmer, for eksempel
erhvervsrejsebureauer, flyselskaber, hoteller, biludlejningsselskaber og så videre.

Omkring halvdelen af de nordiske travel managers har besvaret de 13 spørgsmål i
undersøgelsen.

Anne Mette Berg, general manager for Danish Business Travel Association, siger til STANDBY.dk:

”Firmaerne forventer rimelig lange udsigter før erhvervsrejser er på niveauet før coronakrisen.
Mange firmaer er forståeligt nok i dag forsigtige med at sende medarbejdere på erhvervsrejser.
Rejserestriktionerne ændres næsten dagligt og hvad hvis de bliver syge, hvis de skal i
karantæne og så videre.”

Disse og mange andre emner skal medlemmerne af DBTA blandt andet drøfte på efterårets
mange virtuelle møder og når DBTA efter planen den 22. oktober holder sit første fysiske møde
efter coronakrisen begyndte.

”Mødet skal holdes i Jylland og jeg er ved at finde stedet. Det første, jeg spurgte, havde ikke
plads, så det er da positivt, at der er lidt gang i MICE-forretningen, navnlig for de mindre møder,”
siger Anne Mette Berg. Hun forventer at DBTA-mødet i Jylland vil tiltrække 50-70 deltagere.

Flest virtuelle møder resten af året
Undersøgelsen ”Travel Post Covid-19” fra Nordic Business Travel Associations er den første,
paraplyorganisationen forventer at gennemføre flere de kommende måneder.
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Spørgsmålene viser blandt andet, at tre ud af fire travel managers siger, at størstedelen af
forretningsrejser resten af dette år erstattes med virtuelle møder.

Af samme årsag forventer over halvdelen af de adspurgte travel managers, at deres
virksomheder i år vil bruge under halvdelen af det afsatte budget til forretningsrejser.

60 procent svarer, at deres virksomheder i denne tid har rejseforbud med undtagelse af
forretnings-kritiske rejser.

Uenighed om næste års priser
De 93 medvirkende travel managers i undersøgelsen er delte på spørgsmålet om de forventer
højere priser for rejseydelser næste år. Næsten halvdelen forventer samme priser næste år som i
år, 27 procent forudser højere priser, resten lavere.

Travel managerne forventer navnlig højere priser på flybilletter, mens priserne på
hotelovernatninger og billeje forventes at falde.

”Flypriserne forventes at blive højere, fordi der forventes færre afgange end tidligere. Mange vil
sikkert også rejse med den mest fleksible billettype ligesom nogle firmaer måske åbner mere for
at tillade rejser på business class, også fordi der er her er bedre plads,” siger Anne Mette Berg.

Ønsker til erhvervsrejsebureauerne
De fleste travel managers har håndteringen af firmarejser hos et eller flere
erhvervsrejsebureauer.

På spørgsmålet om ønskerne til deres erhvervsrejsebureauer siger 85 procent af travel
managerne, at de forventer deres erhvervsrejsebureau er opdateret om reglerne for rejser i
udlandet i forbindelse med coronaen, 65 procent ønsker at erhvervsrejsebureauerne har styr på
reglerne for tilbagebetaling af annullerede erhvervsrejser, mens 24 procent har krydset af udfor
svarmuligheden om, at de ønsker erhvervsrejsebureauet kan foreslå muligheder for at omveksle
egentlige rejser med virtuelle møder.

Fokus på rejsesikkerhed
44 procent af travel managerne i undersøgelsen giver deres rejsende sikkerhedspakker med på
firmarejsen, for eksempel ansigtsmasker og afspritningsprodukter. 30 procent tilbyder deres
rejsende valg mellem forskellige rejsemuligheder og 25 procent leverer decideret briefing før
rejsen.

63 procent af travel managers oplyser i undersøgelsen, at de har politikker for hjemvendte
rejsende, afhængig af, hvor de har været og myndighedsanbefalinger.
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