
Öppet brev ang. All inclusive (AI).
Datum: 2019-05-31

Hej Ving,
Vill börja med att tacka er för alla år vi rest med er till Kreta.
Nu bor vi här på Ön och bloggar om livet som inflyttad men även som invånare.
Bloggen är en amatörblogg, obunden något företag.

Vi lägger upp vår blogg regelbundet på de facebooksidor & grupper vilka alla har Grekland som 
tema. Här pratar man om resmål, tips och allt som hör hemma därtill.
Vi marknadsför vår blogg samt inlägg via Facebook.
Vår blogg har ca 30 000+ visningar per vecka och inlägg via Facebook (styrd) grupper och 
annonseringar (Blogg, betald)
Våra besökare är (i snitt) 80% Kvinnor, 20% Män. Demografiskt mellan 18 år till 65+.
Vi når främst våra läsare och följare med direkt marknadsföring via intressen och användning 
(Remarketing). Vi annonserar bloggen via Facebook och Instagram, alla kanaler.

Vi nämner er (Ving) ofta, och har endast bra recentioner samt positiv kritik i vår bedömning(ar).
Vi får många frågor kring er Sunwing, då vi bor i samma by där ni har ert hotell (Makrigialos, Kreta).
Frågorna som ställs är angående; AI, om det är bra eller dåligt.
Om det är billigare att äta ute eller bättre för barnfamiljer med AI.
Ja, frågorna är många och ställs ofta.
Vi ser även att klimatet kring ämnet AI på forum och i grupper på sociala medier eskalerar i takt 
med semestertider. Så även nu.

Vi vill åter igen, poängtera. Att vi inte har egna åsikter i frågan eller avser tillämpa ev. Svar från er i 
våra egna svar, frågor eller i agenda, vilken skulle motvilligt påstå annat än vår neutrala hållning i 
ämnet.

För vår del, har vi sett en ändrad hållning till AI (All inclusive) de senaste åren.
Det finns såklart fördelar och nackdelar med AI, men för alla utomstående, ter detta sig som ett 
begrepp vilket man antingen tycker är bra eller bojkottar.
Själv står vi åsiktsneutralt till AI då vi främst anser att det inte finns tillräckligt info att komma över 
från er som resebolag, eller hotellen som erbjuder all inclusive. Vi är även åsiktsneutrala i ämnet 
eftersom vi inte har tillräckliga kunskaper eller insikter i AI.
Frågan blir därför en aning vinklad och styrs idag i princip av åsikter vilka insamlats på nätet. 
Specifikt via 2:a och 3:e hand.
Så, för att inte infektera frågan mer, önskar jag att komma i kontakt med någon hos er (Ving) och 
ev. någon på era hotell som kan ta debatten till en nivå, där inte press och allmänmedia har åsikter 
som ska stå som kontrolluppgifter.
Vi är medvetna om att ni, Ving, inte ensamma som resebolag erbjuder sina resenärer AI. Dock är ni
bland de största företag som erbjuder AI och specifikt med inriktning i er marknadsföring på orter 
vilka anses vara väldigt små och därför beroende av turismen.

Våra frågor kring Ving och AI samt Utbud är följande:



A. Leverantör & Ekologiskt.
Fråga A1: Då dom flesta tycker att er all inclusive håller fin kvalité och har en mycket bred variation 
på mattyper, råvaror och inte minst -”ekologiskt” alternativ.
- Vilka kontroller görs från er sida att dessa riktlinjer kring ”Ekologiskt” -utbud på ert AI verkligen 
stämmer? (se även fråga B2 och B3).

Fråga A2: Från vilken leverantör inhämtar ni råvaror i samband med Ekologiskt utbud? Upphandlas 
era råvaror i er AI lokalt på ort (t ex grönsaker, frukt och spannmål)?
- Om ”ja”, vilka leverantörer upphandlas det hos/av?
- Om ”nej”, varför inte?

Fråga A3: Det ryktas nästan alltid, i samband med ämnet All inclusive, att man inte gagnar lokal 
produktion och lokalt näringsliv på orten/området man har hotell.
Det kanske stämmer. Men vi ställer frågan primärt till er (Ving) just nu, och avser att få svar från er 
(Ving) och inte svar som generellt gäller alla som erbjuder AI i Europa (om dessa nu finns?).
- Anser ni (Ving), att ni hjälper lokalproduktionen (på ort)?
- Om ”ja”, hur gör ni då?
- Om ”nej”, varför inte?

Fråga A4: Många anser att AI är det perfekta alternativet för barnfamiljer. Oftast kommenteras 
allergier och kinkiga matvanor som primärt valet av AI på sin vistelse.
Andra anser att detta inte är skäl nog att välja AI på sin vistelse, primärt pga.
Att AI inte ”gagnar lokalbefolkningen”. Då syftar man på affärsinnehavara och butiksföreståndare 
samt deras anställda.
- Hur ställer ni er till intryck(en) om att AI INTE gagnar den lokala affärsverksamheten?
- Hur anser ni själv att ni (Ving) gagnar den lokala affärsverksamheten?
- På vilket sätt gör ni i så fall, samt hur?

B. Lokalproducerat & Lokal affärsverksamhet.
Fråga B1: Motstridigheter till att välja AI inför sin vistelse förespråkas oftast med att AI inte främjar 
den lokala affärsverksamheten som t ex Tavernor och Butiker, men även Supermarkets och 
Souvenir butiker då många resmål/hotell Ving har även bistår med dessa tjänster och produkter. 
- Anser ni (Ving) att ovan tjänster skulle vara till gagn för era gäster?
- Anser ni (Ving) att ovan tjänster skulle vara till gagn för lokala företag?
- Togs beslut att erbjuda dessa tjänster med lokala företag som åsiktsplank?
- Anser ni (Ving) att erbjuda tjänster till bättre pris än lokala tavernor vara en affärsidé?
- Serveras samma råvaror på era Tavernor (ätställen) som er All inclusive?
- Anser ni (Ving) er INTE konkurrrera med butiker utanför hotellområde(n)?
- Om ”ja”, hur så? Samt hur då?

Fråga B2: Upphandlas alla produkter, råvaror och tjänster till er AI lokalt? 
- Om ”ja”, vad gör ni för att kontroller att dessa följer se certifieringar som bör finnas, t ex MSC, 
ASC och Fair Trade?
-Om ”nej”, Varför?
- Vilka leverantörer (namn på kedjor)  anlitar, köper, handlar ni av?

Fråga B3: Eller sker detta via grossister (2:a och 3:e hands leverantörer)?
- Om ”ja”, vad gör ni för att kontroller att dessa följer se certifieringar som bör finnas, t ex MSC, 
ASC och Fair Trade?



-Om ”nej”, Varför?
- Vilka leverantörer (namn på kedjor) anlitar, köper, handlar ni av?

Fråga B4: Naturligtvis kan man inte välja lokalproducerat alltid, men då det går. Anser ni er ha valt 
lokalproducerat i FÖRSTA hand innan ni ev. Valt att köpa in via grossist. Vad var det som fick er att 
INTE välja lokalproducerat?
- Var det prissättningen?
- Var det leveranstider?
- Var det efterfrågan?
- Övrigt? (ange varför).

Som sagt, och åter igen. Vi ställer oss helt neutrala i frågan och har/är inte utskickade av 2:a eller 
3:e part efter frågor. Vi agerar helt på egen hand som blogg och i syfte att bistå med svar på en 
annars så infekterad dialog ang. All inclusive i samband med charterturism.

Tack på förhand.
Med många varma och soliga hälsningar från Kreta.
Roberto Bååth & Maria Karlsson
Bloggen: Enkelbiljett Kreta (Let's Go Crete).
https://www.enkelbiljettkreta.se
#enkelbiljettkreta
@enkelbiljettkreta

Detta mail kommer även skickas till övriga företag som t ex Apollo, TUI och Fritidsresor.
Frågorna kan komma skickas till Reseagenturer som t ex Resia, Ticket och Reseguiden. Men inte 
nödvändigtvis.
Detta mail, samt eventuella erhållna svar, kan komma att publiceras på vår blogg.
Vi ser oss även ha rätt i att korta ner eventuella svar för bättre utrymme.
Dock aldrig utan att först i samråd med kommentarens uppgiftsgivares bifall (Ving).
Skulle vi inte få svar, trots att vi framfört vår önskan om att få erhålla dessa, skriftligt och/eller 
muntligt. Kommer detta öppna brev, med alla sina frågor samt frågeställningar, publiceras trots 
brist på er(a) svar. Vi anser därför att vi ger er majoritet i att besvara samt påverka en ev. Negation 
av All inclusive (AI) som målats upp. Ni avstår natruligtvis svara om ni så vill, men ert ev. beslut att 
inte svara kommer även det att publiceras.

https://www.enkelbiljettkreta.se/

