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Έξεπλα  

Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ 

 

 
 



 

 Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα 

 

 Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα 

 

πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν Ινύιην - Οθηώβξην 

 

 ηνηρεία από 42 μελνδνρεία θαηεγνξίαο 1* - 5*,  

      κέιε ηεο Έλσζεο Ξελνδόρσλ Θεζζαινλίθεο 

Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο 



Πξνθίι: 30 – 50 εηώλ, ηαμηδεύεη κε ην / ηε ζύληξνθό ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε  

 γηα πξώηε θνξά, αεξνπνξηθώο ή νδηθώο γηα αλαςπρή θαη κέλεη 3,7 λύρηεο  

37% 
επεξεάζηεθε από  

ζπγγελείο / θίινπο 

58% 
έξρεηαη ζηελ 

 Θεζζαινλίθε  

γηα ηελ  

πξνζσπηθόηεηά ηεο! 

37% 
ρξεζηκνπνηεί   

sites κε ζρόιηα  

γηα μελνδνρεία 

  

44% 
θξάηεζε online 

 

59% 
επηζθέθζεθε ηνλ  

Λεπθό Πύξγν 

7,9 
ζπλνιηθή αμηνιόγεζε 

91% 
ζα ζύζηελε ηε 

Θεζζαινλίθε 

πλνπηηθά 

74% 
ρξεζηκνπνηεί 

 θνηλσληθά δίθηπα, 

θπξίσο Facebook 



Γνπιεηά / ζπλέδξην 

Πξνθίι ηνπξηζηώλ 

Οη πεξηζζόηεξνη πνπ ηαμηδεύνπλ γηα αλαςπρή ζηε Θεζζαινλίθε έξρνληαη κε 
ζύληξνθν ή κε θίινπο. Απηνί πνπ ηαμηδεύνπλ γηα δνπιεηά πξνηηκνύλ λα ηαμηδεύνπλ 
κόλνη ηνπο, όκσο ην έλα ηξίην πεξίπνπ ηαμηδεύεη κε ζύληξνθν ή κε θίιν/νπο.  

Αλαςπρή 

16%

Με ζύληξνθν &   

1,7 παηδηά
40%

Με ζύληξνθν 

27%

Με θίιν / 

θίινπο
2%

Μόλν κε 1,7 

παηδηά

13%

Μόλνο / ε

5%

Με ζύληξνθν &  

2,1 παηδηά

19%

Με ζύληξνθν

17%

Με θίιν / θίινπο1%

Μόλν κε 1,6 

παηδηά

52%

Μόλνο / ε



35%

15%

9%

5%

17%

17%

14%

10%

6%

32%

1ε θνξά

2x

3x

4x

Πεξηζζόηεξεο

Αλαςπρή

Γνπιεηά / πλέδξην

Γελ απάληεζε:  

- Αλαςπρή: 20% 

- Γνπιεηά / πλέδξην: 21% 

πρλόηεηα επηζθεςηκόηεηαο 

Η πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο έξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζηε 
Θεζζαινλίθε, ελώ νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά / ζπλέδξην έρνπλ έξζεη πνιιέο θνξέο. 



0%

22%

49%

10%

< 18

18-30

30-50

> 50

0%

32%

41%

11%

< 18

18-30

30-50

> 50

Γελ απάληεζε: 19% 

3,5 λύρηεο  

κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 

Ηιηθηαθή νκάδα & κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 

Γελ απάληεζε: 16% 

3,9 λύρηεο  

κέζε δηάξθεηα δηακνλήο 

Οη πεξηζζόηεξνη ηαμηδηώηεο είλαη ζηελ νκάδα 30 – 50 εηώλ. Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο 
κέλνπλ πεξηζζόηεξν από εθείλνπο πνπ έξρνληαη γηα δνπιεηά, 3,9 θαη 3,5 λύρηεο 
αληίζηνηρα. 

Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή 



Γελ απάληεζε:  

- Αλαςπρή: 28% 

- Γνπιεηά / ζπλέδξην: 33% 

Γεσγξαθηθή αλάιπζε:  
Αλαςπρή – Γνπιεηά / ζπλέδξην 

Η πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηώλ ηεο 
Θεζζαινλίθεο είλαη από ρώξεο ηεο 
Δπξώπεο. Η δεύηεξε κεγαιύηεξε 
νκάδα ηνπξηζηώλ είλαη από ηελ 
Ακεξηθή, πεξίπνπ 10%, θπξίσο γηα 
αλαςπρή. 

62% - 63% 
Δπξώπε 

5% - 3% 
Β. Ακεξηθή 

5% - 3% 
Ν. Ακεξηθή 

1% - 0% 
Μέζε 

Αλαηνιή 
1% - 0% 

Αζία 

2% - 0% 
Απζηξαιία 

0% - 1% 
Αθξηθή 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5idNsBOsgfU4zM&tbnid=wJmeQu2avHIOMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffuture.wikia.com%2Fwiki%2FFile%3A10_world-map.gif&ei=iqdfUuuUIszBtAbBk4GoAQ&bvm=bv.54176721,d.Yms&psig=AFQjCNFnLMasBr5zUCQFw-ogyoj_s5hkkQ&ust=1382086332339970


Ση επεξέαζε ηελ επηινγή γηα ηελ 
Θεζζαινλίθε 

Η πξόηαζε από 
ζπγγελείο θαη / ή θίινπο 
απνηειεί ηε 
ζεκαληηθόηεξε επηξξνή 
γηα ηελ επηινγή ηεο 
Θεζζαινλίθεο σο 
πξννξηζκνύ.  

 

Γεληθά ηα Internet sites 
έξρνληαη δεύηεξα, 
αθνινπζεί ε 
πιεξνθόξεζε από ηα 
ηαμηδησηηθά γξαθεία.  

47%

27%

13%

7%

7%

4%

Πξόηαζε ζπγγελώλ / θίισλ

Internet sites

Σαμησηηθό γξαθείν

Γηαθήκηζε

Σειεόξαζε / Ραδηόθσλν / Σύπνο

Άιιν



Γηαηί επηιέρζεθε ε Θεζζαινλίθε σο πξννξηζκόο αλαςπρήο 

Σνπξίζηεο αλαςπρήο: γηαηί ηελ 
Θεζζαινλίθε; 

49%

36%

30%

24%

14%

13%

13%

2%

Πποζωπικόηηηα πόληρ

Απσαιολογικοί σώποι / πολιηιζηικό

ενδιαθέπον

Γαζηπονομικό ενδιαθέπον

Δνδιαθέπον εμποπικό κένηπο

Δκηενήρ παπαλία για πεππάηημα

κηλ.

Πεπαζηικόρ (πποηγούμενορ ή

ηελικόρ πποοπιζμόρ)

Γελεαζηικό ηαξιωηικό πακέηο

(θθηνό)

Άλλο

Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο 
επηιέγνπλ ηε Θεζζαινλίθε 
γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά 
ηεο.  

 

ηε δεύηεξε ζέζε 
βξίζθνληαη νη 
αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη ην 
πνιηηηζηηθό ελδηαθέξνλ θαη 
αθνινπζεί ε γαζηξνλνκία 
ηεο πόιεο.  

 

Η ηηκή (θζελό παθέην) δελ 
θαίλεηαη λα παίδεη 
θαζνξηζηηθό ξόιν. 



44%

37%

22%

8%

6%

5%

2%

31%

34%

16%

4%

3%

5%

4%

Αλαςπρή

Γνπιεηά / ζπλέδξην

31%

25%

17%

2%

34%

17%

18%

2%

Sites όπσο ην tripadvisor 

Web site μελνδνρείνπ 

Sites κνπζείσλ,  

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θηι. 

Κνηλσληθά δίθηπα 

ΔΟΣ www.gnto.gr 

ΔΞΘ www.tha.gr 

Online Offline 

Οδεγόο πόιεο 

(έληππν) 

Σαμηδησηηθό Γξαθείν 

Άιιν 

Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ 

Σα sites όπσο ην tripadvisor απνηεινύλ ηε 
ζεκαληηθόηεξε πεγή γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ηνπ ηαμηδηνύ, δείρλνληαο επίζεο ην πόζν 
ζεκαληηθό εξγαιείν είλαη γηα ηνπο 
μελνδόρνπο. ε δεύηεξε ζέζε έξρεηαη ην 
web site ηνπ μελνδνρείνπ.  

 

Λίγνη έρνπλ επηζθεθζεί ην  

www.thessaloniki.travel, ην site πξνβνιήο 
ηεο Θεζζαινλίθεο. 

www.thessaloniki.travel 

Σίπνηα 



40% 

online 

19% 

offline 

41% 

άγλσζην 

Απεπζείαο 

μελνδνρείν 
Μέζσ 

ηξίηνπ Γ/Α 

15% 13% 72% 

Κξάηεζε 

Σν ήκηζπ ησλ ηνπξηζηώλ αλαςπρήο θάλεη online θξάηεζε, από ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη 
απεπζείαο ζην μελνδνρείν (ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ). Πεξίπνπ ην 40% ησλ 
επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ θάλεη online θξάηεζε. Από ηνπο ηαμηδηώηεο πνπ θάλνπλ θξάηεζε 
offline, ε κεγαιύηεξε νκάδα από απηνύο πνπ απάληεζαλ, θάλεη απεπζείαο θξάηεζε ζην 
μελνδνρείν, δειαδή 40% θαη 30% γηα ηαμηδηώηεο αλαςπρήο θαη επαγγεικαηίεο, αληίζηνηρα. 

50% 

online 

14% 

offline 

36% 

άγλσζην 

Απεπζείαο 

μελνδνρείν 

Μέζσ 

ηξίηνπ Γ/Α 

40% 6% 54% 

Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή 

30% 9% 61% 

16% 

10% 
74% 



Χξνλνζεηξά 

Οη επηζθέπηεο αλαςπρήο ηεο Θεζζαινλίθεο απνθαζίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα ηαμηδέςνπλ 
ζηελ Θεζζαινλίθε θαη απηό ηζρύεη θαη γηα ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο θαη γηα ηνλ επαγγεικαηία 
αλ θαη ε πξώηε νκάδα απνθαζίδεη αξθεηά λσξίηεξα από ηε δεύηεξε. Λίγνη απνθαζίδνπλ 1 ή 
2 κέξεο πξηλ, πεξηζζόηεξν νη επαγγεικαηίεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη αξθεηόο ρξόλνο 
κεηαμύ ηεο απόθαζεο θαη ηεο θξάηεζεο / αλαρώξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαμηδηώηε.  

43%

23%

20%

9%

4%

31%

21%

30%

14%

7%

Αλαςπρή

Γνπιεηά / πλέδξην

14 κέξεο πξηλ 

6 – 14 κέξεο πξηλ 

3 – 5 κέξεο πξηλ 

1 – 2 κέξεο πξηλ 

Γ/Α 

Πόζεο κέξεο πξηλ απνθαζίζαηε ην ηαμίδη ζαο ζηε Θεζζαινλίθε; 



75% 

36% 

40% 

24% 

36% 

27% blogs 

73%  

ρξεζηκνπνηεί  

θνηλσληθά δίθηπα 
(18% δελ ρξεζηκνπνηεί) 

 

Κνηλσληθά δίθηπα 

78%  

ρξεζηκνπνηεί  

θνηλσληθά δίθηπα 
(17% δελ ρξεζηκνπνηεί) 

Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή 

79% 

38% 

44% 

15% 

40% 

22% 

ρεδόλ 8 ζηνπο 10 ηαμηδηώηεο αλαςπρήο ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη 
πάλσ από 7 ζηνπο 10 από ηνπο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά. Καη ζηηο δύν νκάδεο ην 
Facebook είλαη ην πην δεκνθηιέο δίθηπν, αθνινπζεί ην YouTube, ην Twitter θαη ην Trip 
Advisor. Σν Linkedin είλαη πην δεκνθηιέο ζηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Σξόπνη πξόζβαζεο & πόζν «βνιηθνί» είλαη 

87%  

ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο  

βξήθαλ  

ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 

Σαμηδεύνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε είηε αεξνπνξηθώο είηε νδηθώο. Δίλαη ζεκαληηθό λα 
ζεκεησζεί όηη νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο έρνπλ αμηνινγήζεη πςειόηεξα ηελ πξόζβαζε 
ζηελ Θεζζαινλίθε από όηη νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά, 87% θαη 80% αληίζηνηρα. 

80%  

ησλ ηαμηδησηώλ γηα δνπιεηά  

βξήθε 

 ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Αεξνπιάλν

ΙΥ

Λεσθνξείν

Σξαίλν

ΙΥ & Φέξπ

Άιιν

Πινίν

Αλαρπρή

Γνπιεηά / ζπλέδξην



Σξόπνη πξόζβαζεο ζην μελνδνρείν   
θαη πόζν «βνιηθνί» είλαη 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Σαμί

Λεσθνξείν

αεξνδξνκίνπ

Δλνηθηαδόκελν

Σίπνηα / άιιν

Αλαςπρή

Γνπιεηά / πλέδξην

87% ησλ ηαμηδησηώλ  

αλαςπρήο βξήθαλ  

ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 

84% ησλ ηαμηδησηώλ  

γηα δνπιεηά βξήθε 

 ηελ πξόζβαζε «βνιηθή» 

 

Σν ηαμί είλαη ην πξνηηκώκελν κέζν κεηάβαζεο από ην αεξνδξόκην ζην μελνδνρείν. Καη 
νη δύν θαηεγνξίεο ηαμηδησηώλ πιεξώλνπλ πεξίπνπ €20 γηα ηε κεηάβαζή ηνπο. Η 

πιεηνςεθία ζεσξεί «βνιηθή» ηελ πξόζβαζε ζην μελνδνρείν. 



Γαπάλεο αλά άηνκν / κέξα 

Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε € 13,42  

Δζηηαηόξηα & cafes € 19,44 

Αγνξέο (Shopping) € 22,60 

Άιιν € 15,12 

ύλνιν  € 70,58 

Γαπάλεο 

€  9,20 

€ 16,04 

€ 23,67 

€ 13,27 

€ 62,18 

Γνπιεηά / πλέδξην Αλαςπρή 

Οη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά δαπαλνύλ ζπλνιηθά ιηγόηεξα από όηη νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. 
Μόλν ζε κηα θαηεγνξία νη ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά δαπαλνύλ πεξηζζόηεξα: αγνξέο 
(shopping). 

ην ζύλνιν νη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο δαπαλνύλ € 71,00 ηελ κέξα, ελώ νη ηαμηδηώηεο γηα 
δνπιεηά € 62,00. 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Λεπθόο Πύξγνο

Παξαιία Θεζζαινλίθεο

Άλσ Πόιε / Κάζηξα

Άγηνο Γεκήηξηνο

Αξραηνινγηθό Μνπζείν

Βπδαληηλό Μνπζείν

Ρνηόληα

Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο

Μέγαξν Μνπζηθήο

Δβξατθό Μνπζείν

Άιιν

Αλαςπρή

Γνπιεηά / πλέδξην

Αμηνζέαηα 

Ο Λεπθόο Πύξγνο είλαη 
ην αμηνζέαην κε ηελ 
κεγαιύηεξε 
επηζθεςηκόηεηα, 
αθνινπζεί ε Παξαιία 
θαη ε Άλσ Πόιε / 
Κάζηξα.  

 

Αξθεηνί ηαμηδηώηεο γηα 
δνπιεηά επηζθέπηνληαη 
ηα αμηνζέαηα, αλ θαη 
ιηγόηεξν από ηνπο 
ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. 
Δπηπιένλ, νη 
πξνηηκήζεηο ησλ δύν 
νκάδσλ έρνπλ ηελ ίδηα 
εηθόλα.  



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Υαιθηδηθή

Βεξγίλα

Μεηέσξα

Όιπκπνο

Πέιια

Γίνλ

Άιιν

Σίπνηα

Αλαςπρή Γνπιεηά / πλέδξην

Ηκεξήζηεο Δθδξνκέο 

Η Χαιθηδηθή είλαη ν 
δεκνθηιέζηεξνο 
πξννξηζκόο γηα κηα 
εκεξήζηα εθδξνκή. 
Αθόκα θη έλαο ζηνπο 
ηέζζεξεηο ηαμηδηώηεο 
γηα δνπιεηά βξίζθεη ην 
ρξόλν λα επηζθεθζεί ηε 
Χαιθηδηθή.  

 

ηε δεύηεξε ζέζε  
έξρεηαη ε αξραηνινγηθή 
πεξηνρή ηεο Βεξγίλαο, 
ελώ νη ππόινηπνη 
πξννξηζκνί είλαη 
ιηγόηεξν δεκνθηιείο.  



6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

ερνξύπαλζε 

θνπιηνύξα 

ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ 

δεκόζηα θαζαξηόηεηα 

πιαηείεο, πεδνδξόκηα 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο 

αζθάιεηα ζηελ πόιε 

πάξθα, «πξάζηλν» 

ζήκαηα & πιεξνθόξεζε 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

δηαζθέδαζε / αλαςπρή 

Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ πηπρώλ 

8,0 ν βαζκόο ηεο 

ζπλνιηθήο εθηίκεζεο 

 

Κιίκαθα 1 - 10 

Αμηνιόγεζε ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο 

Οη ηνπξίζηεο αλαςπρήο αμηνινγνύλ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε κε πςειό βαζκό 8,0. 
Δίλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαζκέλνη από ηνλ πνιηηηζκό ηεο Θεζζαινλίθεο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
θαηνίθσλ ηεο θαη κε ηηο επηινγέο ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα δελ 
ππάξρεη ζέκα, ελώ ε ερνξύπαλζε θαη ε δεκόζηα θαζαξηόηεηα παίξλνπλ ηελ ρακειόηεξε 

βαζκνινγία.  



7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Δγθαηαζηάζεηο & ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο 

Ξελνδνρεία 

Δζηηαηόξηα 

Bars / cafes 

Shopping 

Σαμί 

8.4 

8.7 

7.9 

Δγθαηαζηάζεηο 

ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο 

Κιίκαθα 1 - 10 

Αμηνιόγεζε ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο 

Αεξνπιάλν / πινίν / ΚΣΔΛ 

ΟΣΕ 
αεροδρόμιο / λιμάνι 

πρόζβαζη από αεροδρόμιο 

Οη ηαμηδηώηεο αλαςπρήο αμηνινγνύλ ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη ηε ζρέζε 
πνηόηεηαο / ηηκήο ηδηαίηεξα πςειά κε βαζκό 8,7 θαη 8,4 αληίζηνηρα. Η αμηνιόγεζε ζρεηηθά κε ηα 
Bars / cafes, ηα εζηηαηόξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα είλαη επίζεο ζε πςειή αμηνιόγεζε, ελώ νη 
ππεξεζίεο κεηαθνξώλ ρακειόηεξα, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνηόηεηαο/ηηκήο ησλ ηαμί.  

8.7 

7.9 
8.5 

8.1 
8.1 

7.7 
7.7 

7.9 
8.3 

7.1 
7.6 



6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

ερνξύπαλζε 

θνπιηνύξα 

ζπκπεξηθνξά θαηνίθσλ 

δεκόζηα θαζαξηόηεηα 

πιαηείεο, πεδνδξόκηα 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

πιεξ/ξίεο γηα εηδηθέο εθδειώζεηο 

αζθάιεηα ζηελ πόιε 

πάξθα, «πξάζηλν» 

ζήκαηα θαη πιεξνθόξεζε 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

αλαςπρή & δηαζθέδαζε 

Αμηνιόγεζε δηαθόξσλ πηπρώλ 

7,8 ν βαζκόο ηεο 

ζπλνιηθήο εθηίκεζεο 

Κιίκαθα 1 - 10 

Η ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηία ηαμηδηώηε είλαη ειαθξώο ρακειόηεξε από ηνπ ηαμηδηώηε 
αλαςπρήο, κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 7,8. πλνιηθά αμηνινγνύλ θάπνηεο πηπρέο ρακειόηεξα, 
ηδηαίηεξα ηελ αζθάιεηα ζηελ πόιε, δειαδή 7,4 έλαληη 7,9 από ηνπο ηαμηδηώηεο αλαςπρήο. Από 
ηελ άιιε πιεπξά ν επαγγεικαηίαο ηαμηδηώηεο αμηνινγεί ηα ζέκαηα αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη 
ερνξύπαλζεο θαιύηεξα από ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο. 

Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ 



7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Δγθαηαζηάζεηο vs ρέζε ηηκήο / πνηόηεηαο 

Ξελνδνρεία 

Δζηηαηόξηα 

Bars / cafes 

Αγνξέο 

Σαμί 

8.3 
8.7 

7.7 

Δγθαηαζηάζεηο 

ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο 

Κιίκαθα 1 - 10 

Αεξνπιάλν / πινίν / ΚΣΔΛ 

ΟΣΕ 

αεροδρόμιο / λιμάνι 
Πρόζβαζη από αεροδρόμιο 

πλνιηθά, νη επαγγεικαηίεο ηαμηδηώηεο έρνπλ πην θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε Θεζζαινλίθε, κε 
εμαίξεζε ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο ηαμηδηώηεο γηα δνπιεηά αμηνινγεί ηηο 
μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ην ίδην κε ηνλ ηαμηδηώηε αλαςπρήο 8,7. Η αμηνιόγεζε ζηε ζρέζε 
πνηόηεηαο / ηηκήο όζνλ αθνξά ην μελνδνρείν είλαη ιίγν ρακειόηεξε 8,3 από ησλ ηαμηδησηώλ 
αλαςπρήο πνπ είλαη 8,4. 

8.4 

7.8 
8.4 

7.8 
8.1 

7.5 
7.6 

7.8 
8.2 

7.1 
7.5 

Αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηαμηδησηώλ  



93%ζα πξνηείλεη  

ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο 

(6% όρη) 

ύζηαζε 

Ναι! 
 

“εξαιπετική πόλη” 
 

“άψογερ ςπηπεσίερ & σςμπεπιυοπά” 
 
 

αλλά... 

 
“ππόβλημα στο παπκινγκ” 
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91% ζα πξνηείλεη  

ηε Θεζζαινλίθε ζε άιινπο 

(6% όρη) 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, 93% ησλ ηαμηδησηώλ αλαςπρήο θαζώο θαη ην 91% ησλ 
ηαμηδησηώλ πνπ έξρνληαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο ζα ζπζηήζεη 
ηελ πόιε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο. 



πγθξίζεηο 

 

 
 

 

 



14,20 11,39 10,66 14,99

23,75
16,04 19,64 16,00

33,56

19,53 18,48 20,19

20,99

14,07 10,32

21,86

5* 4* 3* 1* - 2*

Αμηνζέαηα - Γηαζθέδαζε Δζηηαηόξηα - Cafes Αγνξέο Άιιν

Γαπάλεο αλά άηνκν ηελ κέξα ζε € 
92,50 

61,03 59,10 

ύγθξηζε δαπαλώλ  
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ 

73,04 

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν νη επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ δαπαλνύλ ηα 
πεξηζζόηεξα αλά κέξα, εηδηθά ζε αγνξέο θαη εζηηαηόξηα. Οη επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ ζε 
μελνδνρεία 1 θαη 2 αζηέξσλ έξρνληαη ζηε δεύηεξε ζέζε όζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο 
εκεξήζηεο δαπάλεο. Πξνθαλώο, νη επηζθέπηεο εμνηθνλνκώληαο από ηελ δηακνλή ηνπο, 
δαπαλνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πόιε.   



ύγθξηζε αμηνιόγεζεο μελνδνρείσλ  
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ  

Οη επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ζπλνιηθό βαζκό αμηνιόγεζεο ηνπο 
8,2 είλαη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη. Η ηθαλνπνίεζε ηνπο είλαη επίζεο εκθαλήο γηα ηηο παξνρέο ηνπ 
μελνδνρείνπ. Με ηελ αμηνιόγεζε 9,0 εθηηκνύλ όηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη 
ζαθώο πνιύ πςειέο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ζρέζε μελνδνρείνπ όζνλ αθνξά ηελ ζρέζε 
πνηόηεηαο / ηηκήο. Η ρακειόηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία αμηνιόγεζεο - αιιά αθόκα 7,6 - δόζεθε 
από ηνπο επηζθέπηεο μελνδνρείσλ 3 αζηέξσλ. 

7 7.5 8 8.5 9

1* - 2* 3* 4* 5*

πλνιηθή αμηνιόγεζε 

Ξελνδνρείν 

ρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο 

Ξελνδνρεηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 



ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ 

40% πεξηζζόηεξεο από 4x Δπηζθέςεηο (κεγαιύηεξε νκάδα): 41% 1ε θνξά 

2,8 λύρηεο Γηάξθεηα παξακνλήο: 4,3 λύρηεο  

Πξνζσπηθόηεηα πόιεο: 63% 

Δκπνξηθό θέληξν:46% 

Αλ γηα αλαςπρή,  

γηαηί ε Θεζζαινλίθε; 

Πξνζσπηθόηεηα πόιεο : 54% 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη: 54% 

30% Online θξάηεζε: 53% 

3 – 5 κέξεο πξηλ Απόθαζε γηα Θεζζαινλίθε: Πεξηζζόηεξεο από 14 κέξεο 

57% νδηθώο Σξόπνη κεηάβαζεο: 63% αεξνπνξηθώο 

Ναη: 80% 
Δύθνιε πξόζβαζε ζηε 

Θεζζαινλίθε; 
Ναη: 91% 

Αιινδαπνί Έιιελεο 



Γαπάλε αλά άηνκν / κέξα 

Αμηνζέαηα & Γηαζθέδαζε € 13,15 

Δζηηαηόξηα & cafes € 16,89 

Αγνξέο € 21,75 

Άιιν € 16,54 

ύλνιν € 68,34 

€  11,76 

€ 19,16 

€ 23,26 

€ 14,58 

€ 68,76 

Αιινδαπνί Έιιελεο 

Οη δαπάλεο ηόζν ησλ Διιήλσλ όζν θαη ησλ αιινδαπώλ είλαη ζρεδόλ ίδηεο, αλ θαη ζα 
πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε κεγαιύηεξε παξακνλή ησλ αιινδαπώλ. 

ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ 



πλνιηθή Αμηνιόγεζε 

ύγθξηζε κεηαμύ Διιήλσλ & Αιινδαπώλ 

7.6

8.1

Έιιελεο Αιινδαπνί

96%

91%

Έιιελεο Αιινδαπνί

ύζηαζε 

Οη αιινδαπνί έρνπλ αμηνινγήζεη πςειόηεξα ηελ Θεζζαινλίθε από όηη νη Έιιελεο, 
όκσο όζνλ αθνξά ηε ζύζηαζε ηζρύεη ην αληίζηξνθν.  



35%

44%

29%

201320112010

37%

35%

37%

201320112010

% online θξάηεζε Πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ 

από ζηόκα ζε ζηόκα 

Χξνλνζεηξέο 
Online θξάηεζε & πξνεηνηκαζία ηαμηδηνύ 

%
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Ο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ πνπ θάλεη θξάηεζε online απμάλεη ζηαζεξά από 29% ην 
2010 ζε 44% θέηνο.  

 

Η ζύζηαζε από ζηόκα ζε ζηόκα παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή κνξθή ηξόπνο 
πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηαμηδηνύ ζηε Θεζζαινλίθε. 



Αμηνιόγεζε % πνπ ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε 

7.9
8.0

7.9

8.3
8.28.2

8.6
8.78.7

2010 2011 2013

89% 89%

91%

201320112010

Ξελνδνρεηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 

πλνιηθή Αμηνιόγεζε 

Ξελνδνρείν ρέζε Σηκήο / Πνηόηεηαο 

Κιίκαθα 1 - 10 

Χξνλνζεηξέο 
Αμηνιόγεζε & ζύζηαζε 
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Οη αμηνινγήζεηο γηα ηα μελνδνρεία ηεο Θεζζαινλίθεο παξέκεηλαλ ζε πνιύ πςειό 
επίπεδν όια απηά ηα ρξόληα θαη απνηηκώληαη πςειόηεξα από ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε 
ηεο πόιεο, ε νπνία επίζεο παξέκεηλε ζηαζεξή ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Σν πνζνζηό 
ησλ αηόκσλ πνπ ζα ζύζηελε ηε Θεζζαινλίθε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο θηάλεη ζε 
επίπεδν ξεθόξ ην 91% θέηνο, από 89% πνπ ήηαλ ην 2010 θαη ην 2011. 



Απόδνζε Ξελνδνρείσλ 
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14,000,000

Θεζζαινλίθε Αζήλα Τπόινηπν Διιάδνο ύλνιν Διιάδνο

2012

2013

Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζηα θπξηόηεξα αεξνδξόκηα 

YTD Γεθ 2012 / 2013 

+3% 

+15% 

+11% 

Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο 

Πεγή: ΔΣΔ 

+3% 



Πιεξόηεηα (%) 

Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting 

 

ARR (€) 

Απόδνζε 2007 - 2013 

Βάζεη ησλ 28 μελνδνρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηα έηε 2007 – 2013, ηα 
επίπεδα πιεξόηεηαο έθζαζαλ ζην πςειόηεξν ζεκείν ηνπο ην 2011/12, θπξίσο ιόγσ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ Λίβπσλ. Σν ARR δείρλεη πησηηθή 
ηάζε θαζ‘όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 2007 – 2013. 
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RevPAR (€) 

Απόδνζε 2007 - 2013 

Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting 

Βάζεη ησλ 28 μελνδνρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαηά ηελ πεξίνδν 2007 – 2013, ην 
RevPAR ησλ μελνδνρείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη δηαρξνληθή πησηηθή ηάζε θαη επξίζθεηαη ζε 
πνιύ ρακειά επίπεδα, αλ θαη παξαηεξήζεθε κηα κηθξή βειηίσζε ην 2011 θαη ην 2012, ιόγσ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο πγείαο ησλ Λίβπσλ ζπκάησλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηεο 
ρώξαο ηνπο.  
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Πιεξόηεηα 

Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting 

Απόδνζε 2007 – 2013, επνρηθόηεηα 

Η Πιεξόηεηα, θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 2007 - 2013, δείρλεη παξόκνηα ηάζε ζε 
δηαθνξεηηθά επίπεδα. Οη κήλεο Ιαλνπάξηνο θαη Αύγνπζηνο δείρλνπλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα 
πιεξόηεηαο, ελώ ην επηέκβξην είλαη πςειόηεξε ιόγσ ηεο έλαξμεο ηεο ζεδόλ ζηελ 
Θεζζαινλίθε θαη, έσο ην 2008, ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο (ΓΔΘ). Σέινο, ην 2013 δείρλεη θάπνηα 
αλάθακςε όζνλ αθνξά ηελ πιεξόηεηα, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Ινύλην. 
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Ιαλ Φεβ Μάξ Απξ Μάη Ινύλ Ινύι Αύγ επ Οθη Ννέ Γεθ
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ARR (€) 

Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting 

Απόδνζε 2007 – 2013, επνρηθόηεηα 

Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ από ην 2007 βξίζθνληαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα θαη ζπλερίδνπλ ζηα 
επόκελα έηε. Σν γξάθεκα δείρλεη όηη νη ηηκέο ηα έηε 2008 θαη 2009 έθηαζαλ ζηα πςειόηεξα 
επίπεδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνρώξεζαλ ιόγσ ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σέινο, 
είλαη πξνθαλέο όηη αθόκε θαη ην επηέκβξην ηηκέο δελ δείρλνπλ θακία ηδηαίηεξε θνξύθσζε 
ην 2013 θαη ην 2012. 
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RevPAR (€) 

Πεγή: ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting 

Απόδνζε 2007 – 2013, επνρηθόηεηα 

Σν RevPAR ην 2013 αθνινπζεί ηελ ηάζε ησλ 2011 θαη 2010, θαζώο ε πιεξόηεηα 

αλαθάκπηεη, αιιά νη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ κέλνπλ πίζσ. Σν 2013, ην RevPAR είλαη ζε 

ζεκαληηθά ρακειόηεξν επίπεδν από όηη ηα έηε 2007 – 2009. 
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RevPAR (€) 

Πεγή: STR Global 17 πόιεηο Β. Δπξώπεο & 6 πόιεηο Μεζνγείνπ, ΔΞΘ βάζεη 28 μελνδνρείσλ, αλάιπζε από GBR Consulting 

Θεζζαινλίθε vs Δπξώπε 2007 - 2013 

Παξόηη ζε πνιιέο κεγάιεο πόιεηο ηεο Μεζνγείνπ (Βαξθειώλε, Κσλζηαληηλνύπνιε, Μαδξίηε, 
Μηιάλν Ρώκε) νπνίεο μεθίλεζε αλάθακςε ηα έηε 2010 θαη 2011, ζηε Θεζζαινλίθε 
ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή κείσζε ην 2010, ε νπνία ζηαζεξνπνηήζεθε.  
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Πιεξόηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ  

YTD Ννέκβξηνο 2013 

Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία από GBR Consulting 

Απόδνζε ησλ κεγαιύηεξσλ  
Δπξσπατθώλ πόιεσλ 

ε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο Δπξσπατθέο πόιεηο, ην Βνπθνπξέζηη θαη ε Θεζζαινλίθε 
έρνπλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα πιεξόηεηαο θαη ARR. 
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Πιεξόηεηα θαη Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ (ARR) ησλ κεγαιύηεξσλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ 

 YTD Ννέκβξηνο κεηαβνιή 2013/2012 

Πεγή: STR Global, ΔΞΘ επεμεξγαζία από GBR Consulting 

Απόδνζε ησλ κεγαιύηεξσλ  
Δπξσπατθώλ πόιεσλ 

Με βάζε ην YTD επ, ε πόιε ηεο 
Θεζζαινλίθεο έρεη ηελ ρεηξόηεξε 
απόδνζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο 
επηιεγκέλεο επξσπατθέο πόιεηο, 
ζε ζύγθξηζε ηεο YTD 
Πιεξόηεηαο θαη ηνπ ARR ηνπ 
2013 κε ην 2012. 



% ησλ ζπλνιηθώλ μελνδνρείσλ / δσκαηίσλ ζηελ  

Θεζζαινλίθε (λνκόο) 

θέξνπλ δηεζλή, εζληθά ή ηνπηθά brand, 

ή ζπκκεηέρνπλ ζε έλα marketing consortium  
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2 μελνδνρεία αλήθνπλ  

ζε δηεζλή brand  

Πεγή: GBR Consulting, Hotel Brands Report – επηέκβξηνο 2013 

9 μελνδνρεία αλήθνπλ  

ζε εζληθά brands 

Branding Ξελνδνρείσλ ζην Ν. 
Θεζζαινλίθεο 



 

Δπραξηζηνύκε! 
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