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Σε ποιά κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας;
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Μεθολογία έρευνας
Η διοργανώτρια εταιρεία της Xenia, προκειμένου να διερευνήσει την πρόθεση επίσκεψης στην έκθεση των επαγγελματιών 

του κλάδου της τουριστικής βιομηχανίας , διεξήγαγε πανελλαδική ηλεκτρονική έρευνα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 

ερευνών και δημοσκοπήσεων Typeform. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 5/5/2021 έως και 12/5/2021, σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.517 δυνητικών επισκεπτών. Οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα κάλυψαν 

όλον τον κλάδο της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, το 31,6% των ερωτώμενων είναι ιδιοκτήτες 

ενοικιαζόμενων δωματίων, το 23,3% είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, το 16% είναι αρχιτέκτονες και στελέχη του κατασκευαστικού 

κλάδου, το 10,2% είναι ιδιοκτήτες από επιχειρήσεις εμπορίου εξοπλισμού, το 8,7% είναι ιδιοκτήτες σε ξενώνες και βίλες, το 

5% δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης και το 5,3% σε λοιπές επιχειρήσεις τουρισμού.

83,5 % των ερωτώμενων του δείγματος είναι decision makers

5,3%

5%

ΆΛΛΟ

ΕΝΟΙΚΙΆΖΟΜΕΝΆ ΔΩΜΆΤΙΆ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΆ 23,3%

ΚΆΤΆΣΚΕΥΆΣΤΙΚΕΣ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ -
ΆΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΆΝΙΚΟΙ 16%

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10,2%

ΞΕΝΩΝΕΣ - VILLAS 8,7%

ΜΆΖΙΚΗ ΕΣΤΙΆΣΗ

31,6%

 Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση;

85,3%

7,1%

3,6%

5,8%

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

F&B MANAGER

ΆΛΛΟ

Επισκεφθήκατε την προηγούμενη διοργάνωση της έκθεσης Xenia  
που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2019;

70,9%ΝΆΙ

ΟΧΙ 29,1%

Αντίστοιχα για το 2022 πιστεύετε ότι ο τουρισμός θα επανέλθει  
στα επίπεδα του 2019;

57,3%ΝΆΙ

ΟΧΙ 42,7%

Η επόμενη Xenia θα πραγματοποιηθεί 27-29 Νοεμβρίου 2021. Πιστεύετε  
ότι θα είναι ασφαλείς υγειονομικά οι συνθήκες για τη διεξαγωγή της έκθεσης;

79,8%ΝΆΙ

ΟΧΙ 20,2%

Παράλληλα με τη φυσική έκθεση θα λειτουργήσει και η ψηφιακή πλατφόρμα 
της Xenia 2021. Στην περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να επισκεφθείτε  

τη φυσική έκθεση, προτίθεστε να την χρησιμοποιήσετε για να έρθετε  
σε επαφή με τους εκθέτες της Xenia 2021;

77,1%ΝΆΙ

ΟΧΙ 22,9%

Θεωρείτε αναγκαία για την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού  
τη διεξαγωγή της Xenia τον προσεχή Νοέμβριο;

84,5%ΝΆΙ

ΟΧΙ 15,5%

Με βάση τα υγειονομικά δεδομένα και τον ρυθμό των εμβολιασμών,  
σε τι ποσοστό πιστεύετε, ότι αυτό το καλοκαίρι ο τουρισμός θα επανέλθει  

στα επίπεδα του 2019;

31%ΜΕΤΆΞΥ 50-60%

ΜΕΤΆΞΥ 40-50% 

ΜΕΤΆΞΥ 60-80%

ΚΆΤΩ ΤΟΥ 40%

ΠΆΝΩ ΆΠΟ 80%

28,2%

20,3%

16,2%

4,2%

Πόσο πιθανό θεωρείτε να επισκεφθείτε την επόμενη Xenia 2021;

36,5%ΕΞΆΙΡΕΤΙΚΆ ΠΙΘΆΝΟ

ΠΟΛΥ ΠΙΘΆΝΟ

ΠΙΘΆΝΟ

ΜΆΛΛΟΝ ΆΠΙΘΆΝΟ

ΕΞΆΙΡΕΤΙΚΆ ΆΠΙΘΆΝΟ

31,2%

21,5%

8,6%

2,2%


