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Decemberben és januárban 
akár 400 százalékkal is meg-
nőhetett a repülőjegy-fogla-
lások száma olyan célpontok 
irányába, mint Zanzibár, 
Punta Cana, Cancún vagy a 
Maldív-szigetek.

 » BÁLINT ESZTER

A koronavírussal fertőzöttek ala-
csony száma és a korlátozás-
mentes téli nyaralás reménye 

sokak számára tűnik kecsegtető aján-
latnak. Decemberben és januárban 
akár 400 százalékkal is megnőhetett 
a repülőjegy-foglalások száma olyan 
egzotikus célpontok irányába, mint 
Zanzibár, Punta Cana (Dominikai 
Köztársaság), Cancún (Mexikó) vagy 
a Maldív-szigetek. Utóbbi helyszínre a 
téli hónapokban több légitársaság is 
indított charterjáratokat.

A Vola.ro repülőjegy-vásárlási in-
ternetes platform közleménye szerint 
a romániai turisták körében egyik 
legnagyobb népszerűségnek Dubaj 
örvend, ez vezethetett oda, hogy az 
elmúlt időszakban 50 százalékkal 
nőttek a jegyárak. Nemrég még 287 
euróért is el lehetett utazni az Egye-
sült Arab Emírségek második legna-
gyobb városába, és három légitársa-
ságnak is voltak járatai, ma már 430 
eurót kell ezért fi zetni, és csak egyet-

len cég kínál dubaji utakat. De úgy tű-
nik, addig is sokan vannak, akiknek 
nem számít az ár, decemberben több 
mint 2000-en utaztak Romániából a 
Perzsa-öböl déli partján fekvő város-
ba.  A Vola.ro szakértői ugyanakkor 
azt mondják, amint újraindítják du-
baji járataikat a fapados légitársasá-
gok, az árak csökkenni fognak. Erre 
pedig az eddigi bejelentések szerint 
már februárban sor kerülhet.

Az európai tengerparti célpontok 
közül Tenerife és Palma de Mallorca 
a legnépszerűbb a romániai utazók 
körében, ahová a szerencsések akár 
115 euróért is repülőjegyet válthatnak.

SOKAN MENEKÜLNEK EGZOTIKUS TENGERPARTOKRA A KORONAVÍRUS MIATT BEVEZETETT KORLÁTOZÁSOK ELŐL 

Pandémia idején is népszerű a téli nyaralás

Síelés helyett tengerparti nyaralás. Az erdélyi és partiumi télből idén is sokan utaznak el egzotikus tájakra
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Három év után ismét az Apple a leg-
értékesebb márka a világon a brit 

Brand Finance piackutató és üzleti 
tanácsadó vállalat 2021-es Global 500 
ranglistája szerint. Az MTI által idézett 
lista összeállítói szerint az Apple már-
kaértéke 263,4 milliárd dollár, 87 szá-
zalékkal nőtt egy év alatt. A cég tavaly 
a harmadik, egy évvel korábban és az 
azt megelőző évben egyaránt a má-

sodik volt a listán. A második helyre 
szorult vissza az előző három év lista-
vezetője, az Amazon.com, amelynek a 
márkaértéke 15 százalékkal, 254,2 mil-
liárd dollárra emelkedett. A Google a 
tavalyi második helyről a harmadikra 
csúszott vissza, márkaértéke 1 száza-
lékkal, 191,2 milliárd dollárra nőtt.  Az 
első tízes csoportban megőrizte negye-
dik helyét a Microsoft , márkaértéke 
117,1 milliárd dollárról 140,4 milliárd 
dollárra nőtt. Nincs változás az ötödik 

helyen sem, a Samsung márkaértéke 
94,5 milliárd dollárról 102,6 milliárd 
dollárra emelkedett. A tavalyi nyol-
cadik helyről a hatodik helyre jött fel 
a Walmart amerikai kiskereskedelmi 
cég, piaci márkaértéke 77,5 milliárd 
dollárról 93,19 milliárd dollárra nőtt.  
A hetedik helyen maradt a Facebook, 
amelynek a piaci márkaértéke 79,8 
milliárd dollárról 81,48 milliárd dollár-
ra emelkedett. A tavalyi hatodik hely-
ről a nyolcadikra csúszott vissza a kí-
nai ipari és kereskedelmi bank (ICBC), 
márkaértéke 80,1 milliárd dollárról 
72,8 milliárd dollárra csökkent. A lis-
tán a kilencedik a Verizon (68,9 milli-
árd dollár), a tizedik pedig a WeChat 
(67,9 milliárd dollár).  

 Azt, hogy mekkora befolyása van 
a technológiai innovációnak a brand-
érték alakítására, a legjobban a Tesla 
esete bizonyítja. Az elektromos autó-
gyártó márkaértéke egy év alatt 158 
százalékkal, 32 milliárd dollárra emel-
kedett, ilyen jelentős drágulást a listán 
szereplő egyetlen cég sem ért el. Az 
értéknövekedés tekintetében a máso-
dik az Alibaba.com, amelynek márka-
értéke 108 százalékkal, 39,2 milliárd 
dollárra emelkedett.

 A pandémia különösen sújtotta a 
légi közlekedésben érintett cégeket, a 
repülőgépgyártó Boeing márkaértéke 
40 százalékkal, 13,6 milliárd dollárra 
csökkent, az Airbusé pedig 36 száza-
lékkal, 9,1 milliárd dollárra esett, míg 
az American Airlines légitársaság már-
kaértéke 40 százalékkal, 5,3 milliárd 
dollárra süllyedt.

Őrségváltás a legértékesebb márkák rangsorában

 » A pandémia 
különösen sújtot-
ta a légi közleke-
désben érintett 
cégeket.

Népszerű. A harmadik helyről tört előre az Apple

Sokan szoknak 
le a készpénzről

A romániai lakosság több mint fele 
(55 százalék) azt tervezi, hogy 

ezentúl egyre kevesebbet fog készpénzt 
használni – derül ki a Reveal Mar-
keting Research piackutató cég által 
készített felmérés tegnap nyilvánosság-
ra hozott eredményeiből. A kutatást is-
mertető közlemény szerint a leginkább 
az egyedül élő felnőtt polgárok (67 
százalék) és a modern családok (63 szá-
zalék) akarnak idén többnyire korszerű 
fi zetési eszközöket használni vásárlás-
kor vagy éppen a havi számlák kifi zeté-
se alkalmával. Érdekesség ugyanakkor, 
hogy a nyugdíjasok 62 százaléka is azt 
tervezi, hogy 2021-ben a korábbinál 
kevesebbet fi zet készpénzzel. Eközben 
a megkérdezettek 33 százaléka mondta 
azt, hogy továbbra is bankjegyekkel 
és érmékkel fi zet. Alig 2 százalékra rúg 
viszont azoknak az aránya, akik úgy 
képzelik, hogy idén a korábbinál is 
többször fognak készpénzt használni.
„Az elmúlt évben nagyon sokat válto-
zott az emberek szokása, legyen szó a 
fogyasztásról vagy a használt fi zetési 
eszközökről. A koronavírus-járvány 
terjedésének megfékezése érdekében 
ajánlott a készpénzhasználat elke-
rülése. Számos kereskedelmi egység 
bátorítja ezt a gyakorlatot” – hangsú-
lyozza a piackutató cég közleménye. 
Az emberek viszont, úgy tűnik, nem 
tartanak a készpénztől, a válaszadók 
fele úgy gondolja, hogy a bankjegyek 
és érmék nem járulnak hozzá a járvány 
terjedéséhez, alig 29 százalék gondolja 
azt, hogy a készpénz megfertőzheti. 21 
százalék passzívan kezeli ezt a kérdést.

Földön maradt tavaly a repülőgépek nagy része

Tavaly mintegy 70 százalékkal csökkent az öt legnagyobb romániai repülőtér utasforgalma a 
koronavírus-járvány miatt – adta hírül a Ziarul Financiar. A gazdasági-pénzügyi újság szerint 

abszolút értékben a legnagyobb veszteséget a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér 
szenvedte el, amelynek utasforgalma a 2019-ben jegyzett 14,7 millióról 4,449 millióra csök-
kent, ami 69,7 százalékos visszaesést jelent. 

A második legnagyobb repülőtérnek számító kolozsvári utasforgalma 69,2 százalékkal, 
2,9 millióról 900 ezerre esett vissza tavaly. A harmadik legnagyobb romániai légikikötőnek, 
a temesvárinak az utasforgalma 470 ezerre mérséklődött a 2019-ben jegyzett 1,595 millióhoz 
képest, ami 70,5 százalékos csökkenésnek felelt meg. Arányait tekintve a legkisebb, 64,4 
százalékos kiesést a jászvásári szenvedte el, amely 468 ezer utast szolgált ki az egy évvel 
korábbi 1,3 millióhoz képest. A nagyszebeni légikikötő szolgáltatásait is 69,4 százalékkal 
kevesebben vették igénybe, ott 227 ezer utas fordult meg az egy évvel korábbi 743 ezerhez 
mérten.




