ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Φύλο

3. Εθνικότητα

5. Ε̟αγγελµατική κατάσταση

2. Ηλικία

4. Εκ̟αίδευση

 < 24
 25-40
 41-60
 >60

 Βασική
 Β’ Βάθµια
 Ανώτερη/ Ανώτατη
 Άλλο:

 ∆ηµόσιος υ̟άλληλος
 Ε̟ιχειρηµατίας
 Συνταξιούχος - Άνεργος
 Ελεύθερος ε̟αγγελµατίας
 Ολική α̟ασχόληση
 Μερική α̟ασχόληση
 Άλλο

 Άνδρας
 Γυναίκα

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
6. Ε̟ισκέ̟τεστε ̟ρώτη φορά την ̟όλη των Χανίων?
 Ναι

 Όχι

7. Έχετε ε̟ισκεφθεί την Κρήτη τα τελευταία 5 χρόνια?
 Ναι

̟ροορισµούς ̟ριν α̟οφασίσετε να ε̟ιλέξετε
αυτή την κρουαζιέρα;
 Ναι
 Όχι

 Όχι

Εάν ΝΑΙ, ̟οιά µέρη:

8. Πως ταξιδεύετε;
 Μόνοι
)
 Με Οικογένεια (αριθµός µελών:
 Με Φίλους/ Συγγενείς (αριθµός ατόµων:

Αν ναι, ̟οιοι είναι αυτοί:

)

9. Όταν σχεδιάζετε τις διακο̟ές σας α̟ό ̟ου αντλείται
̟ληροφορίες (̟ολλα̟λή ε̟ιλογή)?








10. Εξετάσατε άλλους εναλλακτικούς τουριστικούς

Τουριστικό ταξιδιωτικό γραφείο
Φίλους - Συγγενείς (συστάσεις)
∆ιαδίκτυο
Άλλα µέσα ενηµέρωση/ ̟ροβολή (εφηµερίδες, τηλεόραση,..)
Προσω̟ική εµ̟ειρία (έχω ξαναέρθει)
Άλλο

11. Κριτήρια ε̟ιλογής τουριστικού
̟ροορισµού;











Το̟ίο
Ακτές/ ̟αραλίες
Ποικιλία αξιοθέατων και δραστηριοτήτων
∆ιατροφή
Ιστορία & κληρονοµιά
Κόστος ζωής
Το̟ικά ̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα

Φυσική Οµορφιά
Κλίµα

Ποιότητα – Εξυ̟ηρέτηση – ∆ιασκέδαση –
Ψυχαγωγία
 Άλλο:

12. Πόσα ξοδέψατε ̟ερί̟ου κατ’ άτοµο κατά την
̟αραµονή σας στα Χανιά;






> 50€ (κατ’ άτοµο)
51-100€ (κατ’ άτοµο)
101-200€ (κατ’ άτοµο)
< 200€ (κατ’ άτοµο)

13. Κατά την ̟αραµονή σας στα Χανιά
ε̟ισκεφθήκατε (̟ολλα̟λή ε̟ιλογή):
 Παλιά ̟όλη των Χανίων
 Μουσεία Χανίων
 Κεντρική αγορά της ̟όλης των Χανίων
 Άλλο:

☺



α. Φυσικές οµορφιές – κλιµατολογικές συνθήκες – Το̟ική αρχιτεκτονική
β. ∆ιατροφή (̟οικιλία & αριθµός, ̟οιότητα υ̟ηρεσιών, τιµές, ε̟ιλογές,
κ.ά.)
γ. Εµ̟ορικά & τουριστικά καταστήµατα (δώρα, βιβλία, ένδυση, κ.ά.)
δ. Ευκολία ̟εριήγησης στην ̟όλη (σηµάνσεις, ε̟ιγραφές, χάρτες,
̟ινακίδες,κ.ά)
ε. Φιλοξενία – Φιλικότητα – Εξυ̟ηρέτηση α̟ό τους ντό̟ιους κατοίκους
στ. Καθαριότητα - Περιβάλλον (̟όλη, ̟αραλίες, δηµόσιοι χώροι, δρόµοι
κ.ά)
ζ. Ευκολία µετακίνησης ̟ρος και α̟ό το κέντρο της ̟όλης (δηµόσια
συγκοινωνία, ταξί κ.ά.)
η. ∆ιασκέδαση – Ψυχαγωγία (ε̟ιλογές διασκέδασης, χώροι ψυχαγωγίας,
κ.ά.)
θ. Πληροφορίες (υ̟οδοχή, ταχύτητα εξυ̟ηρέτησης, γραφεία τουρισµού,
κιόσκια, ̟ροσβασιµότητα, κ.ά.)
ι. Ασφάλεια
ια. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
ιβ. Συνολική ικανο̟οίηση α̟ό την εµ̟ειρία των διακο̟ών σας στην
̟όλη των Χανίων (µε βάση τα ̟ροηγούµενα)

∆. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ
15. Πόσο ̟ιθανό είναι να ε̟ισκεφτείτε ξανά στο άµεσο µέλλον την ̟όλη των Χανίων για διακο̟ές;
 σίγουρα

 ̟ολύ ̟ιθανό

 ̟ιθανό

 λίγο ̟ιθανό

 καθόλου ̟ιθανό

16. Πόσο ̟ιθανό είναι να συστήσετε σε φίλους/ συγγενείς να ε̟ισκεφτούν την ̟όλη των Χανίων για διακο̟ές;
 σίγουρα

 ̟ολύ ̟ιθανό

 ̟ιθανό

 λίγο ̟ιθανό

 καθόλου ̟ιθανό

17. Σε σχέση µε αυτό ̟ου ̟ροσδοκούσατε, ̟οια είναι η γνώµη σας α̟ό τις διακο̟ές σας στην ̟όλη των Χανίων;
 καλύτερα

 κά̟ως καλύτερα

 ̟ερί̟ου
ό̟ως ̟ερίµενα

 κά̟ως χειρότερα

 χειρότερα

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
18. Τι σας άρεσε ̟ερισσότερο στα Χανιά (̟όλη, ̟αλιά ̟όλη, λιµάνι, άλλο);

19. Τι σας δυσαρέστησε στα Χανιά (̟όλη, ̟αλιά ̟όλη, λιµάνι, άλλο);

20 Τι θα µ̟ορούσαµε να βελτιώσουµε στα Χανιά (̟όλη, ̟αλιά ̟όλη, λιµάνι, άλλο);

Ηµεροµηνία Άφιξης:

Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας!

∆υσαρεστηµένος

Μάλλον
∆υσαρεστηµένος

ούτε το ένα ούτε
το άλλο

Μάλλον
Ικανο̟οιηµένος

14. Πόσο ικανο̟οιηµένος/η είστε α̟ό τη διαµονή σας στην ̟όλη
των Χανίων, όσον αφορά:

Ικανο̟οιηµένος

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ



