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Περιεχόμενα

• Τουρισμός κρουαζιέρας

• Στόχοι και στοιχεία έρευνας

• Προφίλ επισκέπτη

• Ικανοποίηση από το λιμάνι της Σούδας

• Ικανοποίηση από τα Χανιά

• Πληροφορίες ταξιδιού και δραστηριότητες

επισκέπτη

• Επίπεδο αφοσίωσης και σχόλια

• Αποτελέσματα από το Ενετικό Λιμάνι Χανίων

• Συμπεράσματα - Σύνοψη



Τουρισμός Κρουαζιέρας



Τουρισμός κρουαζιέρας

• Βασικά χαρακτηριστικά:

• Ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία έτη

• Δυνατότητα επέκτασης σε 12μηνη βάση

• Όφελος στην τοπική οικονομία

• Δυνατότητα διαφήμισης προορισμού μέσω

προφορικών συστάσεων (word of mouth advertising)

• Επιρροή από γεωπολιτικά γεγονότα
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Στόχοι και Στοιχεία Έρευνας



Στόχοι έρευνας

• Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών

που αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης κρουαζιέρας

εντός και εκτός του λιμανιού

• Καθορισμός του γενικότερου προφίλ του

επισκέπτη κρουαζιέρας

• Ανάλυση της συμπεριφοράς του επισκέπτη

αναφορικά με τις δραστηριότητες στις οποίες

συμμετείχε και εκτίμηση της συνεισφοράς στην

τοπική οικονομία

• Καταγραφή των σημαντικότερων θετικών ή

αρνητικών εμπειριών



Στοιχεία έρευνας

• Χαρακτηριστικά έρευνας:

• Συνεντεύξεις στο χώρο του λιμανιού (λιμάνι Σούδας ή 

Ενετικό Λιμάνι Χανίων) κατά την επιβίβαση των

επισκεπτών

• Χρήση ερωτηματολογίου από εξειδικευμένο

συνεργείο του Πολυτεχνείου Κρήτης

• Δειγματοληψίες:

• Χρονικό διάστημα: Μάιος-Οκτώβριος

• Αριθμός κρουαζιερόπλοιων: 11

• Αριθμός εταιρειών: 9

• Συνολικό δείγμα: 609 επισκέπτες (Σούδα),

57 επισκέπτες (Ενετικό Λιμάνι)

• Στατιστικό σφάλμα δειγματοληψίας: 3.3-5.2%



Προφίλ Επισκέπτη



Προφίλ δείγματος

Γυναίκες
53%

Άνδρες
47%

Φύλο

4.8%

13.0%

37.8%

44.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-24 25-40 41-60 >60

Ηλικία

10.0%

22.0%

27.0%

41.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-20,000 € 20,000-40,000€ 40,000-60,000€ >60,000€

Οικογενειακό εισόδημα

Australia
10%

Canada
8%
Ireland

3%

New 
Zealand

3%
Other
12%

Spain
3%

UK
41%

USA
20%

Εθνικότητα



Προφίλ δείγματος

Ναι
12%

Όχι
88%

Προηγούμενη επίσκεψη στα 
Χανιά

Από αυτούς που έχουν

ξαναεπισκεφτεί τα Χανιά τα 

τελευταία 5 έτη:

1 φορά (64.2%)

2-3 φορές (27.2%)

>3 φορές (8.6%)
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Μέσο μέγεθος 

οικογένειας:

3.7 άτομα



Ικανοποίηση από το

Λιμάνι της Σούδας



Ικανοποίηση – Λιμάνι Σούδας
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Δυσαρέσκεια – Λιμάνι Σούδας
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Βάρη και δείκτες ικανοποίησης
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Ολικός μέσος δείκτης
ικανοποίησης: 96.6%



Διάγραμμα δράσης
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Ικανοποίηση από τα Χανιά



Ικανοποίηση – Χανιά
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Αστικό περιβάλλον, τοπική αρχιτεκτονική, 
καθαριότητα δημόσιων χώρων
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Δρόμοι, κίνηση, συμπεριφορά οδηγών

Φιλοξενία, συμπεριφορά ντόπιων, αίσθημα 
ασφάλειας

Πληροφόρηση (κιόσκια, γραφείο, σήμανση, 
χάρτες, κ.λπ.)

Εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες (επιλογές, 
εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές, κ.λπ.)

Ιστορικά/Αρχαιολογικά μνημεία/χώροι και μουσεία

Αγορές (επιλογές, εξυπηρέτηση, τιμές, κ.λπ.)

Τοπικά μέσα μεταφοράς (διαθεσιμότητα, 
εξυπηρέτηση, τιμές, κ.λπ.)

Μάλλον ικανοποιημένος Ικανοποιημένος



Δυσαρέσκεια – Χανιά
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Βάρη και δείκτες ικανοποίησης
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Ολικός μέσος δείκτης
ικανοποίησης: 93.2%
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Πληροφορίες Ταξιδιού και

Δραστηριότητες Επισκέπτη



Δραστηριότητες επισκέπτη

Ναι
22%

Όχι
78%

Συμμετοχή σε οργανωμένη εκδρομή
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Αγορές

Ναι
73%

Όχι
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Πραγματοποίηση αγορών
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Επίπεδο Αφοσίωσης και Σχόλια



Επίπεδο αφοσίωσης και 

προσδοκίες
• Αφοσίωση επισκεπτών

• Επανάληψη επίσκεψης εκτός κρουαζιέρας:

58% κάπως ή πολύ πιθανό

• Σύσταση Χανίων ως προορισμό διακοπών:

81% κάπως ή πολύ πιθανό

• Εκπλήρωση προσδοκιών

• Συνολική εμπειρία επίσκεψης:

71%  καλύτερη ή κάπως καλύτερη από τις

προσδοκίες



Σχόλια επισκεπτών

• Σημαντικότερες θετικές εντυπώσεις

• Φιλοξενία, φιλικότητα, ασφάλεια (28%)

• Ενετικό λιμάνι, παλιά πόλη (16%)

• Καθαριότητα (7%)

• Αγορές, τιμές (7%)

• Φαγητό, εστιατόρια, ταβέρνες, cafes (6.5%)

• Φυσικό περιβάλλον, καιρός, παραλίες (6.5%)

• Μεταφορές (5%)

• Σημαντικότερες αρνητικές εντυπώσεις

• Δρόμοι, κυκλοφορία, συμπεριφορά οδηγών (7%)

• Αστικό περιβάλλον, κατάσταση κτιρίων (4.5%)

• Καθαριότητα (3%)



Πρόσθετες αναλύσεις

• Χρόνος κρουαζιέρας

• Επηρεάζει την ικανοποίηση των

επισκεπτών

• Ηλικία επισκεπτών

• Επηρεάζει τον τρόπο συμμετοχής στην κρουαζιέρα

• Υψηλότερος προϋπολογισμός σε μεγαλύτερους σε

ηλικία επισκέπτες

• Εισόδημα και προϋπολογισμός κρουαζιέρας

• Υψηλότερο εισόδημα σημαίνει και μεγαλύτερος

προϋπολογισμός

• Το εισόδημα δεν επηρεάζει την πραγματοποίηση

αγορών και δραστηριοτήτων



Πρόσθετες αναλύσεις

• Ικανοποίηση επισκεπτών

• Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από

τις υπηρεσίες του λιμανιού της Σούδας και

την ικανοποίηση από την επίσκεψη στα Χανιά

• Υψηλότερη ικανοποίηση από τα Χανιά σημαίνει και

περισσότερες αγορές

• Εταιρεία κρουαζιέρας

• Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της

έρευνας (συγκεκριμένες εταιρείες απευθύνονται σε

συγκεκριμένες εθνικότητες, ηλικιακές ομάδες και

εισοδήματα)



Έρευνα στο Ενετικό Λιμάνι



Στοιχεία και αποτελέσματα 

έρευνας

• Συνολικό δείγμα: 57 επισκέπτες

(2 από 4 συνολικά αφίξεις)

• Γενικά αποτελέσματα όμοια με το λιμάνι της

Σούδας

• Διαφοροποιήσεις

• Υψηλότερο εισόδημα

• Λιγότεροι επισκέπτες με οικογένεια

• Πραγματοποίηση περισσότερων αγορών



Σύνοψη Αποτελεσμάτων



Προφίλ επισκέπτη

Γενικά

χαρακτηριστικά

• Μεγάλης ηλικίας (μ.ο. ηλικίας περίπου 58 έτη)

• Πολλές διαφορετικές εθνικότητες, κυρίως από ΗΠΑ, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά

• Υψηλό οικογενειακό εισόδημα (40% περισσότερο από

60000€)

Πληροφορίες

ταξιδιού

• Πρώτη επίσκεψη στα Χανιά

• Διακοπές ως ζευγάρι ή με φίλους/συγγενείς

• Επιλογή κρουαζιέρας λόγω προορισμών

• Μέσο κόστος κρουαζιέρας 1760€ περίπου

Δραστηριότητες

και αγορές

• Συνήθως δε συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές

(78%)

• Πραγματοποιούν αγορές μέσου ύψους 40€ και 

αγοράζουν συνήθως σουβενίρ και τοπικά προϊόντα

• Επισκέπτονται εστιατόρια, ταβέρνες και καφετέριες

(86%)



Ικανοποίηση επισκεπτών

Υπηρεσίες λιμανιού

• Υψηλή ικανοποίηση, τόσο συνολικά, 

όσο και για τις επιμέρους υπηρεσίες

• Μεγαλύτερη βαρύτητα στις

υπηρεσίες υποδοχής και στο 

προσωπικό

• Δυνατά σημεία: υπηρεσίες υποδοχής

και προσωπικό

• Πιθανές απειλές: μεταφορά, 

πληροφορίες και υποδομές και 

εγκαταστάσεις

Επίσκεψη στα Χανιά

• Υψηλή ικανοποίηση, τόσο συνολικά, 

όσο και για τις επιμέρους υπηρεσίες

• Μεγαλύτερη βαρύτητα: φιλοξενία 

και τοπικά μέσα μεταφοράς

• Δυνατά σημεία: φιλοξενία και 

τοπικά μέσα μεταφοράς

• Πιθανές απειλές: αστικό περιβάλλον 

και καθαριότητα, δρόμοι και 

συμπεριφορά οδηγών, 

πληροφόρηση



Σύγκριση προφίλ επισκέπτη κρουαζιέρας και γενικού προφίλ τουριστών
Επ
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ς • Μεγάλης ηλικίας, κυρίως πάνω από 60 
έτη

• Διάφορες εθνικότητες, μη Σκανδιναβοί

• Υψηλού εισοδήματος (μ.ο. 
οικογενειακού εισοδήματος 60000€
περίπου)

• Το 88% δεν έχει επισκεφτεί τα Χανιά 
πριν

• Συνήθως διακοπές ως ζευγάρια ή με 
φίλους/συγγενείς

• Σχετικά υψηλή αφοσίωση (επανάληψη 
επίσκεψης και προτροπή)

• Υψηλότερη ικανοποίηση: φιλοξενία, 
συμπεριφορά ντόπιων, αίσθημα 
ασφάλειας και τοπικά μέσα μεταφοράς 

• Χαμηλότερη ικανοποίηση: δρόμοι, 
κυκλοφοριακή κίνηση, συμπεριφορά 
οδηγών, πληροφόρηση (κιόσκια, 
γραφείο, σήμανση, χάρτες, κ.λπ.) και 
αστικό περιβάλλον (τοπική 
αρχιτεκτονική, καθαριότητα δημόσιων 
χώρων)

Λ
ο

ιπ
ο

ί τ
ο

υ
ρ

ίσ
τε

ς • Μέσης ηλικίας κυρίως 25-54 έτη 

• Σκανδιναβοί περίπου 50%

• Υψηλού μορφωτικού επιπέδου και 
εισοδήματος (μ.ο. πλησιάζει τα 
60000€)

• Το 44% δεν έχει επισκεφτεί τα Χανιά 
πριν

• Συνήθως οικογενειακές διακοπές (με ή 
χωρίς παιδιά)

• Πολύ υψηλή αφοσίωση (επανάληψη 
επίσκεψης και προτροπή)

• Υψηλότερη ικανοποίηση: συμπεριφορά 
και φιλοξενία ντόπιων, υπηρεσίες από 
καταλύματα, ταβέρνες/ 
εστιατόρια/καφετέριες και ασφάλεια 
(βελτίωση σε υπηρεσίες μεταφοράς και 
καθαριότητα σε παραλίες και ακτές)

• Χαμηλότερη ικανοποίηση: κατάσταση 
οδικού δικτύου, σήμανση και 
καθαριότητα σε δρόμους και πλατείες



Στρατηγικό πλάνο τουρισμού 

κρουαζιέρας

• Αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός στρατηγικού

πλάνου για τον τουρισμό κρουαζιέρας στα Χανιά

• Διαφορετικό προφίλ του επισκέπτη κρουαζιέρας

• Ανάπτυξη ταυτότητας για τα Χανιά ως προορισμό

κρουαζιέρας

• Εκμετάλλευση ευκαιριών (π.χ. ενδοχώρα, ιστορία

περιοχής)

• Διαφοροποίηση υπηρεσιών ανάλογα με τις

διαφορετικές ομάδες των επισκεπτών

• Διατήρηση υψηλής ικανοποίησης στα δυνατά σημεία 

και βελτίωση τυχόν απειλών




