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TALVEN MATKOJEN MYYNTI HYVÄSSÄ VAUHDISSA
Matkavarauksia tehdään yhä useammalla tavalla
Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) on koostanut matkanjärjestäjien tarjontaluvut oheiseksi kohdekohtaiseksi tilastoksi koskien talvikautta 1.10.2014-30.4.2015 Luvut koskevat ulkomaille suuntautuvia sekä
reittilento- että tilauspohjaisia sarjatuotantoon perustuvia vapaa-ajan valmismatkoja lentäen. Matkatarjontaa on verrattu talvikauden 2013-2014 vastaavan ajankohdan tilastoon.
SMALin keräämien tietojen perusteella talven 2014-2015 valmismatkatarjontaa on pienennetty viime talven tarjontaan verrattuna yli 18 %:lla, kokonaistarjonnan ollessa reilut 380 000. Luvut indikoivat vauhdittunutta toimialan rakennemuutosta.
Matkavarauksia tehdään yhä useammalla tavalla ja valikoima on monipuolistunut. Perinteisiä valmismatkapaketteja voi ostaa entiseen tapaan, mutta samanaikaisesti useimpien matkanjärjestäjien internetsivuilla
asiakkailla onkin mahdollisuus räätälöidä juuri hänen omia toiveitaan vastaava matkakokonaisuus. Yhä
useammat matkat ovatkin mm. tämän vuoksi sellaisia, joita ei ole mukana tämän tilaston luvuissa. Esimerkiksi matkat, jotka toteutetaan reittilennoilla, jäävät tämän tilaston ulkopuolelle, jos ne eivät ole sarjatuotantopohjaisia. Luvuissa eivät ole mukana myöskään matkanjärjestäjien internet-sivujen kautta asiakkaan
itse kokoamat kokonaisuudet.
Ostovoiman vähentyminen on vaikuttanut myös matkojen tuotantoon. Edellistalvena tarjontaa nostettiin
reilusti ja suunnan kääntäminen tarjontaa alentavasti on alaa tervehdyttävä toimenpide. Vähentyneestä tuotannosta johtuen on syytä tehdä varaukset ajoissa, etenkin, jos jokin tietty matkakohde on itselle mieleinen.
Suomalaisten suosikkikohteiden kysyntä on nimittäin ollut tulevana talvena matkanjärjestäjiltä saatujen tietojen mukaan vilkasta.
Talvella suomalaiset matkustavat kesäkauden tapaan mieluiten Eurooppaan, johon on ensi talveksi tarjolla
reilut 253 000 matkaa. Kanariansaaret ovat Euroopan talvikohteista kiinnostavin vuodesta toiseen. Kaikista
talvikautena tarjolla olevista, Eurooppaan suuntautuvista valmismatkoista, reilut 85 % suuntautuu Kanariansaarille, jonne on tarjolla noin 217 000 matkaa. Tarjonta Kanariansaarten lomakohteisiin on pudonnut
edellisvuoteen verrattuna noin 20 %, samoin kuin Madeiralle, joka on Euroopan toiseksi suosituin talvikohde.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteiden tarjonnan lasku on hillitympää, laskun ollessa vajaa 9 %. Valmismatkojen kokonaistarjonta alueelle on lähes 32 000. Kohteen maista Arabiemiirikuntiin on tarjolla eniten matkoja (noin 9 000) ja toiseksi eniten (8 200) Egyptiin, joka otettiin edellisvuoden poliittisten epävakaisuuksien tasaannuttua takaisin kohdevalikoimiin.
Kaukokohteista selkeästi suosituin on Kaakkois-Aasian Thaimaa, jonne suuntautuvaa valmismatkatarjontaa on laskettu edellisvuoteen verrattuna reilut 18 %. Lasku on lähes sama kuin tarjonnan nosto viime
talveksi, joten tarjonta alueelle on tulevana talvikautena suurin piirtein sama kuin kahden vuoden takainen
tarjonta. Karibian ja Väli-Amerikan kaukokohteisiin lukeutuvien maiden tarjonta on myös laskenut selvästi, noin 30 %. Meksiko on alueen kohteista suosituin. Sinne on tarjolla tänä talvena noin 5 500 valmismatkaa. Muiden kaukokohteiden maista merkittävin on edellisvuoden tapaan Kap Verde, jonka valmismatkatarjonta noin 26 %:n supistamisen jälkeen on edelleen reilut 6 300.
Talven 2014/2015 Top ten –lista
1. Espanja/Kanaria (217 006)
2. Thaimaa (54 702)
3. Portugali/Madeira/Azorit (17 297)
4. Arabiemiirikunnat (9 067)
5. Egypti (8 200)
Tarjontatilastot kerätään kaksi kertaa vuodessa. Luvut kerätään pelkästään sarjatuotannossa olevista valmismatkoista. Sarjatuotannolla tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden matkojen tuotantoa, joilla on tietyt kiinteät lähtöpäivät ja joita markkinoidaan julkisesti. Tilastoissa ei ole mukana ns. räätälöityä valmismatkatuotantoa.
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Kap Verde (6 312)
Itävalta (6 145)
Meksiko (5 498)
Marokko (5 136)
Italia (4 680)
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