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Σε ποιά κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας;

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πιστεύετε ότι η διοργάνωση της 
έκθεσης ΧΕΝΙΑ 2020 το Νοέμβριο, θα είναι πολύ, αρκετά, λίγο ή 
καθόλου χρήσιμη για τον τουριστικό κλάδο;
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Με δεδομένο ότι η πραγματοποίηση της ΧΕΝΙΑ 2020 θα γίνει με πλήρη 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας της Πολιτείας, πόσο πιθανό θεωρείτε 
να την επισκευθείτε;
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε ένα βαθμό από το 1 έως το 6, όπου 1 σημαίνει 
«εξαιρετικά απίθανο» 
και 6 «εξαιρετικά πιθανό»

Πιστεύετε ότι το καλοκαίρι του 2021 ο τουρισμός στην 
Ελλάδα θα επανέλθει 
στα κανονικά του επίπεδα;
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Μεθολογία έρευνας
H FORUM AE, διοργανώτρια εταιρεία της XENIA, ανέθεσε στην εταιρία ALCO τη διεξαγωγή έρευνας με στόχο να διερευνηθεί 
η πρόθεση επίσκεψης των επαγγελματιών στην έκθεση ΧΕΝΙΑ 2020.  Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό 
διάστημα 5-9 Ιουλίου 2020 ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά σε δείγμα 500 επισκεπτών 
της Xenia 2019.

Η έρευνα διεξήχθη με μορφή προσωπικών τηλεφωνικών συνεντεύξεων, με την χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου 
διάρκειας 5’ με βάση τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και επαγγελματικής πρακτικής του ΣΕΔΕΑ. Στο δείγμα είχαν 
οριστεί συγκεκριμένα ποσοστά των ερωτώμενων ανά προμηθευτικό κλάδο ώστε να είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 
ποσοστά των επισκεπτών της προηγούμενης έκθεσης.

Πιο συγκεκριμένα το 48% των ερωτώμενων είναι στελέχη από ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενώνες και βίλες, το 25%  
αρχιτέκτονες και στελέχη σε κατασκευαστικές εταιρείες, το 17% δραστηριοποιούνται στο κλάδο του εμπορίου τροφίμων 
και εξοπλισμού και το 10% είναι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης. Όλοι οι ερωτώμενοι είναι decision makers της 
επιχείρησης από το σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας (Αττική, Βόρεια, Νότια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα) 
και πάλι κατ’ αντιστοιχία με τα ποσοστά επίσκεψης στην προηγούμενη έκθεση. 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΧΕΝΙΑ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε ποιά κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας;

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πιστεύετε ότι η διοργάνωση  
της έκθεσης ΧΕΝΙΑ 2020 το Νοέμβριο, θα είναι πολύ, αρκετά,  

λίγο ή καθόλου χρήσιμη για τον τουριστικό κλάδο;

Με δεδομένο ότι η πραγματοποίηση της ΧΕΝΙΑ 2020 θα γίνει  
με πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας της Πολιτείας,  

πόσο πιθανό θεωρείτε να την επισκευθείτε;

Πιστεύετε ότι το καλοκαίρι του 2021 ο τουρισμός στην Ελλάδα θα επανέλθει  
στα κανονικά του επίπεδα;
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