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Därför väljer vi att nå målgruppen genom säljledet på utvalda marknader:

Turistrådet bearbetar rese- och säljledet i Tyskland Storbritannien, USA, Kina och 
Ryssland.

Därför:
• Målgruppens bokningsbeteende och resebeteende
• Komplexiteten i den efterfrågade paketresan. På vissa marknader ska 

landarrangemanget av resan vara färdigpaketerat och
• prissatt för kunden redan vid planeringsstadiet, på vissa marknader ska den 

skräddarsys för kunden. Dessutom kan det
• ibland upplevas svårt för den internationella resenären att paketera sin egen resa i 

Västsverige/Sverige pga. språkbarriärer i
• informationen, okunskap om destinationen och/eller otillförlitliga bokningssystem
• Unika möjligheter att nå ut till målgruppen via reseledets egna kanaler
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Så här fungerar arbetet i stora drag:

Genom många års arbete med säljledet har Turistrådet en väl upparbetad 
kontaktdatabas med ca 270 researrangörer på ett flertal marknader. Många av dessa 
har vi regelbunden kontakt med under året. Kontakt med reseledet sker via bl.a. 
branschmässor, konferenser och workshops. Några återkommande aktiviteter varje 
år är fackmässorna ITB i Tyskland i mars och WTM i UK i november, liksom 
VisitSwedens workshops med sk speedmeetings som sker under vår/höst. 
Vi hittar potentiella researrangörer genom att matcha marknadens efterfrågan, 
researrangörens profil och målgrupp samt Västsveriges utbud. 

Varje år erbjuder Turistrådet visningsresor för utländska researrangörer där utbud 
visas upp från regionen. Dessa resor görs vanligtvis i samarbete med Göteborg & Co 
samt med aktörer i regionen.
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Researrangörens produktionsår

Olika marknader har olika årscyklar vad gäller att producera nya reseprogram, men 
generellt handlar det om att;

1. INFÖRSÄLJNING/SKAPA INTRESSE: introducera och skapa intresse för produkten; 
bl.a. genom mailutskick, telefonsamtal, personlig kontakt via diverse 
mötesplattformar, visningsresor för att säljledet ska se och uppleva produkten samt 
träffa produktägaren
2. PLANERING: bistå med information; oftast genom insamling av information som 
sen mailas till säljledet med påföljande telefonsamtal
3. PRODUKTION: konkretisera/paketera/prissätta produkten samt bistå med säljande 
texter och bilder; oftast då vi fått en form av beställning på önskad produkt av 
researrangören och där vi kontaktar aktuella produktägare för intresse, innehåll, 
logistik och prissättning
4. MARKNADSFÖRING/FÖRSÄLJNING: samarbeta med säljledet omkring 
distributionen på marknaden av produkten; oftast genom kampanjer och PR arbete

Produkten utvecklas med hjälp av produktutvecklarna på Turistrådet. Beslut om vilka 
produkter som bör utvecklas för säljledet grundas i kunskap om marknadens 
efterfrågan samt genom konkreta beställningar från säljledet. Ibland kommer 
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initiativet om en ny produkt från aktörer i Västsverige och testas på marknaden för 
att få en uppfattning om marknadens intresse. Därefter utvecklas den fullt ut.
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Mer specifikt om Tyskland:

Researrangörsledet är fortfarande en mycket viktig kanal i Tyskland. Det finns idag ca 
2 000 researrangörer (inkl bussgrossister), ca 10 000 resebyråer och ca 5 000 
bussbolag med egen försäljning. De tre största resekoncernerna för Sverige är: TUI, 
Neckerman och Dertour.

En grov uppdelning av de olika typer av researrangörer som finns på den tyska 
marknaden:
1. Allround researrangörer – erbjuder alla destinationer i hela världen, alla 
reseformer.
2. Destinationsspecialister – erbjuder resor till specifika destinationer, alla 
reseformer.
3. Produktspecialister – erbjuder alla destinationer i världen, en produkttyp.
4. Resekoncerner – äger ofta hela kedjan från flyg till hotell.
5. Distributionsbolag – paketerar och säljer via distributionskanaler som 
livsmedelskedjor och Tv-kanaler
6. Gruppresearrangörer tex bussgrossistbolag - säljer vidare färdiga paket till 
bussbolagen
7. Onlineresearrangörer – producerar även ägna paketresor
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Produktionsåret ser lite olika ut beroende på olika researrangörstyper. Gemensamt 
är att ITB mässan i mars oftast är startskottet för att skapa intresse/sälja in sin 
produkt till researrangören för nästkommande år. 

Den här bilden visar exempel på hur produktionsåret ser ut för de stora 
turistkoncernerna i Tyskland.

Produktionsåret Turistkoncern
• Mars - Skapa intresse - Intro av produkter på ITB
• April - Skapa intresse/Planering - Dialog om produktutbud inför nästkommande 

säsong. Swedish Workshop
• Maj-Juni – Planering - Katalogdisposition bestäms inför nästkommande säsong. 

Produktönskemål i grova drag. 
• April-Okt - Skapa intresse/Produktion - Visningsresor för att introducera och/eller 

finjustera produkter.
• Juni-September – Produktion - Produktleverans till researrangörer.
• Juli-September – Produktion - Detaljerade produktönskemål och finjustering av 

produkter.
• September-Oktober – Produktion - Deadline för leverans av bilder, texter, etc. 

Kataloger trycks. 
• November-Maj - Marknadsföring & Försäljning - Broschyr kommer ut i butiken 

och produkterna är nu till försäljning
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Mer specifikt om Tyskland:

Den här bilden visar mer specifikt hur produktionsåret ser ut för Grupp & Kultur 
arrangörerna i Tyskland.

Produktionsåret Grupp & Kultur (volymprodukter/grupper kräver extra 
framförhållning. Notera att beskrivningen nedan ibland gäller för 
nästnästkommande år!)
• Mar - Skapa intresse/Produktion - Skapa intresse under ITB inför 

nästnästkommande säsong alt finjustering av produkter inför nästkommande 
säsong

• April - Skapa intresse/Produktion - Skapa intresse under Swedish Workshop inför 
nästnästkommande säsong alt finjustering av produkter inför nästkommande 
säsong

• April-Oktober - Skapa intresse - Visningsresor för att skapa intresse
• September-December - Skapa intresse/Planering - Inför nästnästkommande 

säsong
• Januari-Mars – Produktion - Inför nästnästkommande säsong
• April – Produktion - Sista justeringar inför nästnästkommande säsong. Kataloger 

trycks.
• Maj-Augusti - Marknadsföring & Försäljning - Försäljningsmässa i Köln i juli (alla 
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stora grossister som producerar kulturresor  till andra företag presenterar sina 
resor inför nästkommande säsong.
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Mer specifikt om Tyskland:

Den här bilden visar mer specifikt hur produktionsåret ser ut för Kampanj- och 
Onlinearrangörerna i Tyskland

Produktionsåret Kampanj- och Onlinearrangörer
• Utöver tidigare nämnda segment av researrangörer, riktar vi oss även till Kampanj-

och Onlinearrangörer. Dessa paketerar regelbundet under året och gör det oftast 
med hjälp av ett incomingbolag. Produktionsåret går mars-feb varje år med 
marknadsföring november-juli (sommarprodukter)
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Exempel på produkter som efterfrågas av tyska researrangörer

BILRUNDRESOR SÖDRA SVERIGE MED EGEN BIL

• Bilrundresa med enstaka nätter på flera hotell eller herrgårdar & slott med 
lokala aktiviteter/sevärdheter. Rundresan fungerar även för bussgrupper.

• Bilrundresor med tillgång till vandrings-, kanot- eller cykelleder direkt från 
hotellet. Hotellstandard 3-4 stjärnor.

• Bilrundresa för finsmakare – anläggningar med utsökt bra mat, gärna 4 stjärniga.

AKTIVPAKET FÖR FAMILJER

• 7-14 dagar på samma ställe i naturnära läge, med aktiviteter som inte behöver 
vara färdigpaketerade, men prisvärda.

HOTELL

• Hotelltyper: Små hotell (mindre än 30 rum) = produkt för FIT (individuella 
resenärer), Stora hotell (minst 50-60 rum) = produkt för grupper

• Veckopaket: måste alltid innehålla aktiviteter, och boendet ska vara för 7 nätter
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• Resorts gärna naturskönt läge, tips om vad man kan göra i närheten, kulturell 
höjdpunkt i närheten

• 3-4 stjärniga hotell för skräddarsydda individuella kvalitativa resor, gärna i 
naturskönt läge, info om vad hotellet kan

• erbjuda. Gärna med kulturell höjdpunkt i närheten.
• För Active Family – hotell utanför städerna där barn kan sova i samma rum. 

Närhet till höjdpunkt för barn/familjer.
• Stugbyar med veckopaket
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Exempel på produkt
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Mer specifikt om Storbritannien:

Researrangörsledet är fortfarande en viktig kanal i Storbritannien och fungerar som 
ett skyltfönster för konsumenten, detta gäller speciellt vid mer komplexa produkter 
att boka såsom aktivresor (vandring, cykling etc).

Marknaden i Storbritannien beräknas bestå av mellan 6 500-7 000 olika arrangörer. 
Många av dessa ägs helt av TUI som därmed har en väldigt stark position. Faktum är 
att de två största reseföretagen, TUI och Thomas Cook, respektive har åtta gånger 
större marknadsandel än övriga aktörer i Storbritannien. 

Den här bilden visar mer specifikt hur produktionsåret ser ut för researrangörer i 
Storbritannien

• November - Skapa intresse - Intro nya produkter under WTM
• Feb-Apr – Planering - Produktplanering inför nästkommande säsong påbörjas. 

Intro av produkter/Uppföljning av produkter som tidigare introducerats.
• Apr - Skapa intresse/Planering
• Maj – Swedish Workshop
• Maj-Okt - Skapa intresse/Produktion - Visningsresor för att skapa intresse alt för 

finjustering av produkter
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• Maj-Aug – Produktion - Produktleverans
• September – Produktion - Deadline för leverans av bilder, texter, etc. Kataloger 

trycks. 
• Oktober-Maj - Marknadsföring & Försäljning - Broschyr kommer ut i butiken/läggs 

online och produkterna är nu till försäljning
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Exempel på produkter som efterfrågas av brittiska researrangörer

Utöver weekend breaks/city breaks till Göteborg så innehåller en typisk brittisk resa 
följande komponenter:
• Flyg & bil eller kollektivtrafik
• Individuella resenärer (oftast par)
• 4-7 dagar, ofta med skräddarsydda program eller aktiviteter som tillval
• Säsong maj-okt
• Kvalitativt boende på 3-4 stjärniga anläggningar, gärna småskaliga av mer unik och 

personlig karaktär

• Aktiviteter av den lättsammare sorten samt typiska sevärdheter för platsen som 
tillval

• God mat och dryck
• Reser gästen med kollektivtrafik så måste boende/aktiviteter finnas i anslutning 

till hållplatsen/stationen

Ex Aktivresa vandring för individuella resenärer (för grupper)

• Flyg & kollektivtrafik (Flyg & buss)

• Individuella resenärer, oftast par (Mindre grupper, ca 10-16 personer)

• 5- 7 dagar, enklare vandring efter angiven karta (2,5-5 timmars vandring per 
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dag)

• Säsong maj-okt

• Kvalitativt boende på 3-4 stjärniga anläggningar, gärna småskaliga av mer unik 
och personlig karaktär

• Vandring på egen hand längs cirkulär rutt (är leden linjär måste transport 
tillgodoses för individuella resenärer) med en eller flera boendebaser. Viktigt att 
det finns intressanta sevärdheter längs rutten, samt att landskapet är lite utöver 
det extra. Karta på leder och området på engelska är ett krav.

• Bagagetransport: ett krav om vandringen innebär att gruppen byter boende

• God mat och dryck

• Vissa föredrar att ta hjälp av DMC/Incoming arrangör för paketeringen (särskilt 
för gruppresor), vissa jobbar hellre direkt med leverantörerna på

• platsen. I det senare fallet köper arrangören helst aktiviteten genom 
boendeanläggningen.
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Exempel på produkter
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Mer specifikt om USA:

Researrangörsledet är fortfarande en viktig kanal i USA framförallt då det gäller mer 
komplexa produkter att boka. Researrangörens produktionsår är, precis som på de 
flesta marknader, komplex, och därför är detta exempel ganska generellt. 
Gemensamt för de olika researrangörstyperna är att försäljningen av sommarresor 
oftast börjar i/omkring januari. Hur lång produktionstiden är beror lite på om 
arrangören säljer via broschyr eller enbart online, och hur mkt utbud de har i övrigt i 
sin portfölj. 
Två återkommande aktiviteter varje år är Scandinavian Workshop där Turistrådet 
träffar researrangören under förbokade speedmeetings, och USTOAs (US Tour 
Operator Association) årliga konferens där VisitSweden representerar Västsverige i 
en liknande set up. 

Den här bilden visar en generaliserad bild av hur produktionsåret ser ut med de 
researrangörer som Turistrådet fokuseras på i USA

• Okt - Skapa intresse - Intro produkter vid ex Scandinavian Workshop
• Dec - Skapa intresse - Intro produkter vid USTOA konferensen
• April-November - Planering / Produktion - Planering och produktion inför 

nästkommande sommarsäsong. Uppföljning av produkter som tidigare 
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presenterats. Visningsresor brukar ligga i sep/okt. Olika typer av researrangörer 
har olika planering/produktionstider, därav den långa perioden.

• Dec-Maj - Marknadsföring & Försäljning - Broschyr kommer ut i butiken och 
produkterna är nu till försäljning
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Exempel på produkter som efterfrågas av amerikanska researrangörer
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Exempel på produkter
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Den här bilden visar en generaliserad bild av hur produktionsåret ser ut med de 
researrangörer som Turistrådet fokuseras på i Kina

• October – Create interests – CITM, Asias largest travel fair
• November – Create interests – Scandinavian Workshops
• December-Jan – Planning - Airlines confirm group seat allocation with tour 

operators for series group for next year. (this determines the length of itinerary 
and in general the destinations to visit)

• Feb-April - Create Interests / Planning - Introduction to tour operators for new 
products of series products. General product requests are being sent from tour 
operators to Swedish destinations/suppliers/DMCs. Dialogue between 
destinations/tour operators about products for the coming summer season. 
Planning new products Theme series group in summer 

• Education seminars to tour operators
• April-May - Production and Sales and Marketing - Wholesales finalize products 

and distributes to the agents as well as launch the products online. BITE travel fair 
(B2C). Finalize the products to be included in the catalogue. Print product 
catalogues

• May-September - Sales &Marketing - The catalogues are out for distribution and 
the products are available for sale. Promotional activities 
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År 2020 förväntas avkoppling vara mer populärt än sightseeing
I takt med att kinesiska resenärer blir allt mer erfarna, kommer de efterfråga mer än 
bara naturliga och historiska sevärdheter. Enligt VisitSweden i Kina är sightseeing 
fortfarande det vanligaste innehållet i en klassisk reserutt (enligt informationen på 
bilden), men efterfrågan börjar bli allt större på upplevelser och tematiska reserutter. 
Exempelvis är skaldjurssafaris på västkusten sedan några år tillbaka mycket populära 
bland kinesiska researrangörer. Kairos Future säger att reseoperatörer och 
destinationer kommer behöva erbjuda paket som är anpassningsbara efter 
individuella önskemål, t ex tematiska exkursioner, restauranger eller andra 
specialsydda upplevelser. Andra-, tredje-och fjärdegångsresenärerna till Europa, vilka 
blir allt fler, nöjer sig inte längre med foton av kända landmärken. Genom den här 
utvecklingen blir av-och bortkoppling en allt viktigare resemotivation bland kinesiska 
resenärer.
Källor: Boston Consulting Group: ”Taking Off –Travel and Tourism in China and 
Beyond”, 2011 Chinavia –Review of China Outbound Travel Market, Jan 2013

Mer information om kinesiska marknaden finns att läsa i sin helhet i China Tourism 
B2B Manual på turistradet.com
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Kraven från researrangörerna ser olika ut för olika marknader. Exemplet gäller tyska 
marknaden, vilket även i stora drag är den marknad som ställer flest krav på 
samarbetet med leverantörerna i Sverige. 

Krav kring hotellpriser
• Pris per person: nettopris inkl moms baserat på en natt i delat dubbelrum med 

frukost. Olika säsongstariffer (max 3) kan inkluderas, men helst inte. Priset ska 
vara minst 25-30% under konsumentpris (provisionen används till 
marknadsföring och ersättning till återförsäljare).

• Pris Grupp: från 15 personer, där 1 person är fri per 15-20 bokade gäster.

• Pris Tillägg: pris för enkelrumsboende, barn, extrasängar, halvpension 
specificeras, etc.

• Pris Övrigt: Logipriset ska helst anges separat ifrån aktiviteterna.

• Allotment: generellt 2 rum per dag under hela sommaren. För grupper och 
veckopaket finns andra krav.

Särskilda krav för kinesiska marknaden:

Hotellpriser
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• De flesta researrangörer gör sina hotellbokningar via hotellcentraler eller DMC, ex 
Kuoni, Miki. Men större grossister har börjat göra avtal direkt med hotellet.
• Pris per person: net pris inkl moms per person baserat på en natt i delat

dubbelrum med frukost. Priset bör ligga 5-30% under säljpris mot kund. Tariffen 
kan variera beroende av säsong (max tre tariffer).
• Pris Grupp: från 15 personer, där 1 person bor gratis (baserat på grupper om 15-
20 personer)
• Pris Extra: pris för singelboende, barn, extrasängar, etc
• Allotment: oftast inte krav på det

Övrigt
Ok med lokal mat, men föredrar kinesiska restauranger för lunch/middag
Uppskattar varm mat i frukostbuffen.
Uppskattar vattenkokare på hotellrummet
En kunnig kineisktalande guide är ett måste. Bör även kunna kinesisk kultur.
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För dig som vill nå den utländska besökaren genom återförsäljare/researrangörer så 
finns några ytterligare tips i Sverige-Norden-Världen verktyget om vad du som 
företagare bör tänka på, bl a

• Besvara förfrågningar från researrangörer och/eller Turistrådet inom 24 timmar. 
• Ha färdigt material att erbjuda - bilder av hög kvalitet, aktuella priser samt texter 

professionellt översatta till aktuellt språk. 
• Ha produkter som visas i samband med visningsresor tillgängliga för 

onlinebokning och ha dem professionellt översatta till aktuellt språk. 
• Du som värd vid en visningsresa står för 50% av kostnader för mat, aktiviteter och 

boende på den egna anläggningen. 
• Utse en kontaktperson gentemot Turistrådet i all kommunikation som rör 

researrangörsledet. 
• Förse Turistrådet löpande med information och nyheter som kan vara av intresse 

för researrangör. 

(från dokumentet Sverige-Norden-Världen)
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Exportblad för researrangörer

Turistrådet har kontinuerlig kontakt med researrangörer under året och använder sig 
av en produktportfölj med exportblad från Världen-företag som vill satsa på 
researrangörsledet. Dessa exportblad skickas ut kontinuerligt under året och används 
flitigt i samband med mässor och workshops. 

För dig som vill bli inkluderad i produktportföljen finns mall för exportbladet att tillgå 
via kontakt med Therese Karlsson på Turistrådet.
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