Travel
Management
Priorities 2015:
kooste

Mitä vuosi 2015 tarjoaa matkahallinnolle? Carlson Wagonlit Travelin (CWT)
tuorein tutkimus* osoittaa, että liikematkustuksen ja kokousten sekä
tapahtumien ammattilaiset ovat ajan hermolla trendien vaikutuksista
matkahallintoon ja toiminnan priorisoinnista eri osa-alueilla. Tämä kooste
kertoo tutkimustuloksiin perustuen tärkeimmistä trendeistä ja tavoitteista
matkustuksen viidellä eri osa-alueella: Hankinta, Matkustuspolitiikka ja
sen noudattaminen, Matkahaku ja matkavarauksen teko, Matkatiedot ja
matkustajista huolehtiminen, Matkalaskujärjestelmät ja raportointi.

Data ja teknologia trendien kärkipaikoilla 2015
Travel managerien mukaan tietoturva, maailmantalouden kehitys ja mobiiliteknologia vaikuttavat trendeistä eniten matkahallintoon vuoden edetessä. Nämä kolme ovat taustalla myös Travel Managereiden tehtävien priorisoinnissa: matkustusdataa
hyödynnetään ennakoivien analyysien tuottamisessa, tehokas lentohintaseuranta otetaan käyttöön ja hyödyllisten mobiilisovellusten laajempaa käyttöä edistetään matkustajien keskuudessa.
Nämä tulokset käyvät ilmi CWT:n vuosittaisesta tutkimuksesta, jossa kartoitetaan Travel managereiden suunnitelmia tulevan
vuoden varalle. Tutkimuksessa he arvioivat 11 tavoitteen tärkeyttä yrityksensä matkahallinnolle sekä 12 eri trendin vaikutuksia
omaan toimintaansa.

Vuoden 2015 trendit ja tavoitteet
Millaiseksi arvioisit seuraavien tavoitteiden
vaikutuksen yrityksen matkahallinnossa?

Kuinka tärkeäksi koette seuraavat trendit
yrityksenne matkahallinnossa?
Trendi

Sijoitus*

Vastaajat

Tavoite

Sijoitus*

Vastaajat

1

Tietoturva

83%

1

Matkustusdatan hyödyntäminen
ennakoivien analyysien tuottamisessa

63%

2

Maailmantalouden kehitys

79%

2

Lentohintaseurannan ja uudelleen
varaamisen käyttöönotto

62%

3

Mobiiliteknologia

75%

3

Matkustajien aktiivisempi hyödyllisten
liikematkamobiilisovellusten käyttö

60%

4

Yrityksen yhteiskuntavastuu

69%

4

Big Datan hyödyntäminen matkustuspolitiikan kehittämisessä

55%

5

Big Data

65%

5

Kulujenhallintaprosessin
virtaviivaistaminen

51%

6

Halpalentoyhtiöt

61%

6

Dynaamisten hotellihintojen hyödyntäminen
hotellisopimuksissa

50%

7

Poliittinen toimintakehys

60%

7

Ovelta ovelle (door to door) -varaustyökalun
käyttöönotto

42%

8

Vertaistalous (Sharing economy)

48%

8

Suositukset matkustajille
hyvinvoinnin parantamiseksi

39%

9

Y-sukupolven matkustuskäyttäytyminen

47%

9

Matkustukseen liittyvän stressin aiheuttamien
piilokustannusten hallinta

37%

10

IATA:n New Distribution Capability
(NDC) -jakelukanavahanke

46%

10

Matkustuspolitiikan kehittäminen
sosiaalisen median avulla

35%

11

Sosiaalinen media

42%

11

Virtuaalisen maksuratkaisun käyttöönotto

32%

12

Matkustuspolitiikkaan sitouttaminen ja
siitä palkitseminen pelitekniikoiden avulla

29%

*CWT pyysi Travel managereita arvioimaan 11 trendin vaikutusta yritystensä matkahallinnolle (erittäin suuri/suuri/kohtuullisen suuri/pieni/ei mielipidettä) ja 12 tavoitteen tärkeyttä
omassa toiminnassaan vuoden 2015 aikana (erittäin suuri/suuri/kohtuullisen suuri/pieni/jo käytössä). Taulukoiden arviot perustuvat niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka
vastasivat ”erittäin suuri” tai ”suuri”. Tässä dokumentissa ”Travel manager” tarkoittaa kaikkia ammattilaisia, jotka ovat vastuussa matkustuksen, kokousten ja/tai tapahtumien hallinnasta ja/tai hankinnasta.
Lähde: CWT. Tutkimuksen tulokset perustuvat 1113 matkustus-, kokous- ja tapahtuma-ammattilaiselle loka-marraskuussa 2014 tehtyyn online-kyselyyn. Vastaajat työskentelevät
515 organisaatiossa 56 maassa ympäri maailman ja edustavat eri toimi aloja.

Kukin väri edustaa yhtä matkahallinnon osa-aluetta:
Hankinta

Matkustuspolitiikka ja
sen noudattaminen

TRAVEL MANAGEMENT PRIORITIES FOR 2015

Matkahaku ja matkavarauksen teko

Matkatiedot ja matkustajista
huolehtiminen

Matkalaskujärjestelmät ja
raportointi

Tässä raportissa esitellään tutkimuksen tärkeimmät tulokset matkahallinnon viideltä eri osa-alueelta sekä markkinoiden
muutokset, joita on syytä tarkkailla. Mukana on myös tuoretta tietoa CWT:n tuotteista ja palveluista, joiden avulla ratkaiset
uudet haasteet kullakin osa-alueella.

1. Hankinta
Kaksi keskeistä matkustuksen kategorian hankintaa, lennot ja hotellimajoitukset, ovat jatkuvan
muutoksen kourissa. Vuonna 2015 halpalentoyhtiöt (LCC:t) tulevat lisäämään aggressiivisesti kapasiteettiaan, eritoten Aasian, Tyynenmeren ja Latinalaisen Amerikan alueilla. Näillä alueilla tutkimukseen osallistuneet Travel managerit arvioivat vaikutuksen olevan suurin. Keskeisiin markkinoiden
muutoksiin kuuluvat: uudet keskipitkien/kaukolentojen LCC-palvelut, läpinäkyvämpi lisäpalvelujen hinnoittelu Yhdysvalloissa, mahdollinen lentoyhtiöiden polttoainelisämaksun alentaminen ja lisääntynyt kiinnostus dynaamiseen hotellihinnoitteluun. Kaiken kaikkiaan matkustuksen kustannusten
odotetaan lisääntyvän keskimäärin 8,6 prosentilla*,
kuten CWT:n ja CBTA Foundationin yhteisessä raportissa esitetään.** Tutustu seuraaviin palveluihin: CWT Hotel 360, kattava hotelliohjelma sekä
CWT Solutions Groupin konsultointituki.
*CBTA BTI™ Outlook (elokuu 2014)
** 2015 Global Travel Price Outlook (elokuu 2014)

3. Matkahaku ja
matkavarauksen teko
Samalla kun matkustusta voidaan hallinnoida yhä
enemmän mobiilisti, mobiiliteknologian vaikutukset
kasvavat merkittävästi: kaikki alueet (etenkin Pohjois-Amerikka) odottavat mobiiliteknologian aiheuttavan suuren muutoksen vuonna 2015. Jakamistaloutta
- joka on todella päässyt vauhtiin vapaa-ajan matkustuksessa - pidetään vähemmän tärkeänä. IATA:n New
Distribution Capabilityn (NDC) ei myöskään odoteta
aiheuttavan suurta vaikutusta pilottivaiheessa; sen täysimittaisen käyttöönoton odotetaan tapahtuvan 2016.
Korkeisiin prioriteetteihin sisältyvät hintojen seuranta/varausmuutokset sekä door to door -varausratkaisut. Tutustu seuraaviin palveluihin: CWT To Go™
(hallitun matkustuksen palkittu ja kattava mobiilisovellus), parannettu CWT Online (KDS) (itsevarausjärjestelmä), CWT Fare Tracking (hintaseuranta) ja Carla by
CWT (virtuaalinen matka-asiantuntija).

5. Matkalaskujärjestelmät
ja raportointi
Kaikkiaan tutkimukseen vastanneiden Travel managereiden ykköstavoite on tänä vuonna matkustusdatan ja raporttien hyödyntäminen ennakoivissa analyyseissä. Muutoin tämän osa-alueen keskeiset trendit ovat keskittyminen tietoturvaan, Big Datan käyttö
matkahallinnon parantamiseksi (esimerkiksi matkustajan käyttäytymisen analysoinnissa) ja uuden virtuaalimaksamisen käyttöönotto. Tutustu seuraaviin
palveluihin: CWT AnalytiQs (uusi, laajennettu raportointi), uusi CWT:n globaali virtuaalimaksaminen,
joka on toteutettu yhdessä Confermanin kanssa.
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2. Matkustuspolitiikka ja
sen noudattaminen
Travel managerit, ja eritoten he, jotka vastaavat
matkahallinnosta globaalisti, osoittavat enemmän
kiinnostusta Big Datan hyödyntämiseen matkustuspolitiikan soveltamisessa. Sitä vastoin sosiaalista mediaa ja pelillistämistä ei toistaiseksi juurikaan
hyödynnetä. Tähän saattaa kuitenkin tulla muutos
yritysten tunnistaessa matkahallintoon liittyvän
viestinnän tarpeet ja sen, kuinka matkustajien motivoinnilla on vaikutusta ohjaamiseen. Muita keskeisiä muutoksia: matkustuspolitiikkaan sitoutuminen (erityisesti online-varaukset, ennakkovaraaminen, suositushotellit ja edullisimmat lentohinnat
järkevillä yhteyksillä) sekä matkustuspolitiikan yhtenäistäminen maailmanlaajuisesti. Entistä enemmän huomiota tullaan kiinnittämään matkustamisen tuottavuuteen. Pyritään matkoihin, jotka ovat
riittävän pitkiä, että niiden kuluessa voidaan hoitaa
useampia kokouksia. Tutustu seuraaviin palveluihin: CWT Solutions Groupin Travel Gamification -ratkaisut ja hotellien arviointiin käytettävä CWT
Hotel Intel -järjestelmä.

4. Matkatiedot ja
matkustajista huolehtiminen
Tutkimukseen osallistuneet Travel managerit arvioivat, että poliittisten tilanteiden ja yritysten yhteiskuntavastuuohjelmien vaikutus matkustukseen vuonna
2015 on merkittävä. Enemmistö vastaajista haluaa
myös lisätä matkustajien mobiilisovellusten käyttöä.
Niiden hälytyspalveluiden ja muiden ominaisuuksien
uskotaan tekevän matkustajan elämän tien päällä helpommaksi, turvallisemmaksi ja tuottavammaksi. Vain
harvat Travel managerit sen sijaan suunnittelevat
toistaikseksi matkustajien hyvinvoinnin edistämistä,
vaikka se näyttääkin olevan yksi alan kehittyvistä trendeistä. Huomiota kannattaa kiinnittää jatkuvasti muuttuviin viranomaismääräyksiin esimerkiksi viisumiprosesseissa (mm. uudet online-palvelut tietyissä
maissa) sekä uudistuksiin, jotka koskevat matkapuhelimien käyttöä lennoilla. Tutustu seuraaviin palveluihin: laajentuneet matkustusturvallisuuden palvelut
iJET:in ja International SOS:n kautta sekä CWT Travel
Stress Index.

