Οι Έλληνες και
τα Ταξίδια & Διακοπές
Αποτελέσματα Πανελλαδικών & Διεθνών
Ερευνών για το Καλοκαίρι 2022

Ιούλιος 2022

Η διεθνής Έρευνα YouGov Profiles διεξάγεται σε συνεχή βάση και
στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2021. Διερευνώντας μια
πλειάδα πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες, στάσεις, απόψεις,
νοοτροπία και συμπεριφορά των Ελλήνων πάνω σε ευρεία
θεματολογία που καλύπτει όλες τις αγορές, αποτελεί μοναδική πηγή
consumer insights, και κορυφαίο εργαλείο consumer understanding
& targeting.

Η ταυτότητα
της Έρευνας
YouGov
Profiles από
την Focus Bari

H παρούσα έκθεση απεικονίζει τις στάσεις, απόψεις και προθέσεις
των Ελλήνων σχετικά με τα ταξίδια και τις διακοπές








Online Ποσοτική Πανελλαδική Έρευνα (CAWI) Profiles
Μέσω ΥouGov panel
Άντρες και Γυναίκες, 18-64 χρόνων (εκτίμηση ΕΣΥΕ 6.495.473 άτομα)
Δείγμα: 9.477 άτομα
Διεξαγωγή: συνεχής, έκδοση αποτελεσμάτων Ιούλιος 2022
H Focus Bari είναι ο Affiliate Partner της YouGov για την Ελλάδα
(https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov)

Θα δούμε:
Διεθνείς Τάσεις
(από έρευνα σε 25 χώρες)

Στάσεις & Απόψεις
στα ταξίδια

Είδη διακοπών
που προτιμούν
•Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet
in our Solar
System. It’s the
fourthbrightest object

Οι διεθνείς τάσεις
για τις διακοπές
του 2022

Μέσω του δικτύου
Ερευνών YouGov
πραγματοποιήθηκε
έρευνα σε 25
χώρες σχετικά
με την πρόθεση
ταξιδιών &
Διακοπών
το 2022

Τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια, λόγω της πανδημίας, άλλαξαν όλα
τα σχέδια για ταξίδια και διακοπές. Φέτος, και ενώ πλέον τα ταξίδια και
οι μετακινήσεις επιτρέπονται, η έρευνα σε πολίτες 25 χωρών δείχνει ότι
ο κόσμος ακόμα προτιμά να περάσει τις διακοπές του στην χώρα του.
Βεβαίως, υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ χωρών, με τις χώρες εκτός
Ευρώπης να προτιμούν περισσότερο τις διακοπές στην χώρα τους παρά
σε μια χώρα του εξωτερικού.

Ειδικά οι Ευρωπαίοι, φαίνεται ότι τείνουν να συνδυάζουν διακοπές και
στην χώρα τους αλλά και στο εξωτερικό (σε σύγκριση με τους κατοίκους
των άλλων ηπείρων), και μέσα στην Ευρώπη, οι νότιες χώρες προτιμούν
περισσότερο απ’ όλες τις άλλες χώρες τις τοπικές διακοπές.

Πού σκοπεύετε να κάνετε διακοπές το 2022;
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Σύνολο 25 χωρών
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Ασία/Άπω Ανατολή
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Λατινική Αμερική

Μέση Ανατολή/Βόρεια
Αφρική

Βόρεια Αμερική

Στην χώρα μου

Βόρεια Ευρώπη

Στο εξωτερικό

Νότια Ευρώπη

Δυτική Ευρώπη

Προφανώς λόγω πανδημίας οι Έλληνες ταξίδεψαν περισσότερο
στην Ελλάδα παρά στο εξωτερικό τους τελευταίους 12 μήνες
(«Πόσες φορές ταξιδέψατε για αναψυχή τους τελευταίους 12 μήνες στην Ελλάδα; Στο εξωτερικό;»)

Στην Ελλάδα
Μία

Τρεις

Τέσσερις +

Καμία
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Δύο

Στο εξωτερικό
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Τρεις

4

Τέσσερις +

5

Καμία

71

Στάσεις & Απόψεις
στα Ταξίδια /
Διακοπές

Προγραμματισμός: πώς και πότε σχεδιάζουν
οι Έλληνες Ταξίδια και Διακοπές;
%
Είμαι διατεθειμένος/η να ταξιδέψω μακριά
για να γνωρίσω καινούργια μέρη
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Έχω τουλάχιστον ένα προορισμό στο
μυαλό μου για τις επόμενες διακοπές
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58

Πηγαίνω διακοπές εκτός των σχολικών
διακοπών

25

46

Πηγαίνω μόνο τριήμερα εκτός σχολικών
διακοπών

23

Προτιμώ να βρίσκω προσφορές
διακοπών της τελευταίας στιγμής

21
Συμφωνώ πολύ/αρκετά

30

40

30

Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να κλείσω
"πακέτο" διακοπών
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Επηρεάζομαι από άρθρα σε
εφημερίδες/περιοδικά
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27

38

Επιστρέφω συνήθως στα ίδια μέρη για
διακοπές
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29
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Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

31
41
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Διαφωνώ πολύ/αρκετά

Πόσο αγαπούν να ταξιδεύουν και τι εμπειρίες
αναζητούν οι Έλληνες στα Ταξίδια & στις Διακοπές;
%
Μου αρέσει να επιστρέφω από τις
διακοπές έχοντας μάθει κάτι καινούργιο

74

21
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Στις διακοπές μου αρέσει να περνάω χρόνο
χαλαρώνοντας

69

24

7

Όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό θέλω να
βιώνω τον πολιτισμό της χώρας

68

25
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Στις διακοπές μου αρέσει να επισκέπτομαι
μη τουριστικά μέρη

62

Στις διακοπές μου αρέσει να περνάω χρόνο
σε χόμπι και δραστηριότητες

57

Είμαι παθιασμένος/η με τα ταξίδια
Όταν πηγαίνω διακοπές θέλω μόνο να
τρώω, να πίνω και να κάνω ηλιοθεραπεία
Στις διακοπές μου αρέσει να κάνω κάποιας
μορφής σωματική άσκηση
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Συμφωνώ πολύ/αρκετά
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Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
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24
Διαφωνώ πολύ/αρκετά

Πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες
τις δαπάνες Ταξιδιών και Διακοπών;
%
Τα ταξίδια σε κοσμοπολίτικα μέρη &
αξιοθέατα είναι πολύ ακριβά

53

Όταν πηγαίνω διακοπές συνήθως τηρώ
αυστηρά τον προϋπολογισμό που έχω
θέσει

37

42

Περιμένω με ανυπομονησία να ξοδέψω
γενικά περισσότερα χρήματα στα ταξίδια
μου

33

35

Μου αρέσει να περνάω την ώρα μου
ψωνίζοντας στα αεροδρόμια

21

Προσπαθώ να ψωνίζω σε καταστήματα
duty free στα αεροδρόμια ή σταθμούς
ώστε να επωφελούμαι από προσφορές
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Συμφωνώ πολύ/αρκετά
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Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
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47
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Διαφωνώ πολύ/αρκετά

Πώς λειτουργούν οι Έλληνες
με την τεχνολογία στις διακοπές;
%
Ένα τηλέφωνο/tablet μπορεί να
βελτιώσει την ταξιδιωτική μου εμπειρία

79

Έχοντας το τηλέφωνο/tablet μαζί μου
νιώθω ότι δεν θα χάσω τίποτα όσο λείπω

62

Μου αρέσει να έχω επαφή με τους
ανθρώπους μου όταν λείπω διακοπές

62

Στις διακοπές δεν μπορώ να
αποχωριστώ το τηλέφωνό μου

Η τεχνολογία με εμποδίζει να απολαύσω
τις διακοπές μου
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Συμφωνώ πολύ/αρκετά
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Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
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Διαφωνώ πολύ/αρκετά

Είδη διακοπών
που προτιμούν
οι Έλληνες

«Ποια είδη διακοπών σκοπεύετε να κάνετε;»

%

Διακοπές στην παραλία

Διακοπές στην παραλία,
επίσκεψη σε μια άλλη
πόλη ή επίσκεψη σε
φίλους / οικογένεια
είναι τα πιο δημοφιλή
είδη διακοπών
για τους Έλληνες
αυτό το καλοκαίρι!

53

Σύντομες διακοπές σε μια άλλη πόλη

39

Επίσκεψη σε φίλους / οικογένεια

36

Διακοπές περιοδείας σε αξιοθέατα μέρη

17

Διακοπές πεζοπορίας στην εξοχή

15

Διακοπές με camping/τροχόσπιτο

12

Διακοπές σε spa για υγεία & ευεξία

10

Διακοπές για ψώνια

7

Αθλητικές διακοπές (πχ. σκι, κανό κλπ.)

5

Διακοπές σε κάποιο θέρετρο, θεματικό
πάρκο (πχ. Disney, κλπ.)

4

Διακοπές για safari/άγρια φύση
Δεν θα πάω φέτος διακοπές

2
9

Οικονομικά κριτήρια
με κυριότερη
την σχέση ποιότητας τιμής κυριαρχούν
στην επιλογή
των τελευταίων
διακοπών
που έκαναν
οι Έλληνες,
και ακολουθούν
τα προτερήματα
του προορισμού
αλλά και
η παρέα!

«Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις πιο πρόσφατες διακοπές σας;»

%
Η συνολική σχέση ποιότητας - τιμής

61

Η εξαιρετική φυσική ομορφιά του
προορισμού

50

Το χαμηλό κόστος (εισιτήρια, ξενοδοχεία
κλπ.)

42

Ο πολιτισμός και τα μνημεία στην
περιοχή

29

Έχω φίλους / οικογένεια σ' αυτή την
περιοχή

25

Μου προτάθηκε από την παρέα
(οικογένεια, φίλοι κλπ.)

22

Έχω πάει ξανά/έχω όμορφες
αναμνήσεις

21

Η νυχτερινή ζωή στην περιοχή
Οι αθλητικές δραστηριότητες στην
περιοχή

16
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Οι Έλληνες και
τα Ταξίδια & Διακοπές
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Thank you!
Ιούλιος 2022

