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1. Σύνοψη
Σε ένα πλαίσιο ακμάζουσας παγκόσμιας προσφοράς καταλυμάτων, η ζήτηση της αγοράς
καταγράφει σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο που αλληλεπιδρούν με την προσφορά
και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά, αλλά και μεταξύ των καταναλωτών.
Καθώς η αγορά γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και διαφανής, η γνώση προσαρμογής της
προσφοράς στην ετερογενή ζήτηση, φέρει ως εναρκτήριο την τεχνογνωσία της γενιάς.
Σε μια εποχή όπου οι Millennials γνωρίζουν περισσότερα ζητήματα από την τιμή που
πληρώνουν για τη διαμονή τους, τα ξενοδοχεία πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις
της νέας εποχής, η οποία είναι πλούσια σε πληροφορίες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.
Γνωρίζοντας ποια κανάλια κοινωνικών μέσων χρησιμοποιεί η Generation Y, πώς
αλληλεπιδρούν και τη συμπεριφορά τους στην αγορά ταξιδιού, μπορούν να προσαρμόσουν
καλύτερα τις υπηρεσίες τους, προσελκύοντας βιώσιμους πελάτες.
Από την άλλη πλευρά, η γενιά Generation Z εκτίθεται σε Snapchat, YouTube, Instagram,
συνεχώς, μοιράζεται βίντεο και εικόνες και ακολουθεί ψηφιακούς παράγοντες επιρροής.
Ακόμα κι αν δεν έχουν άμεση επιρροή στην απόφαση ταξιδιού τους, οι αναφορές που
δημιουργούν ενδέχεται να επηρεάζουν έμμεσα, όλο και περισσότερο. Αυτή η νέα ομάδα
δυνητικών καταναλωτών αποκαλύπτει μια νέα πραγματικότητα για διαφορετικούς τομείς.
Η απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πως

μπορεί ο τομέας των ξενοδοχείων να

επωφεληθεί από τη γνώση των προτιμήσεων Millennials και Generation Z και των προτύπων
κατανάλωσης αυτών, είναι το βασικό ζητούμενο του παρόντος εγχειρήματος, ώστε να
καταφέρουν να προσεγγίσουν περισσότερους πελάτες, οδηγώντας στη δημιουργία
βιώσιμων ξενοδοχειακών μονάδων.
Χρησιμοποιώντας την ποσοτική μέθοδο διερεύνησης , με τη χρήση του ερωτηματολόγιου σε
ανθρώπους –εκπροσώπους των δύο γενεών

, συνδυαστικά με τη βιβλιογραφική

ανασκόπηση που έλαβε χώρα, η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να συγκεντρώσει μερικές
πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη γενιά των Millennials αλλά και την Generation Z,
βοηθώντας την αγορά των ξενοδοχειακών υπηρεσιών ακόμη περισσότερο, καθιερώνοντας
παράλληλα μερικές μελλοντικές κατευθύνσεις για την αγορά του ξενοδοχειακού κλάδου.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι ερωτηθέντες που ανήκουν στη γενιά
Generation Z είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις παροχές των ξενοδοχείων,
συγκριτικά με την γενιά των Millennials.
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2. Εισαγωγή
Η Generation Z, που γεννήθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα / αρχές της νέας χιλιετίας,
αντιπροσωπεύει ένα νέο σύμπλεγμα πελατών, οι οποίοι είναι ψηφιακά συνδεδεμένοι από
τη γέννησή τους. Αυτή η νέα ομάδα δυνητικών καταναλωτών αποκαλύπτει μια νέα
πραγματικότητα για διαφορετικούς τομείς. Παρόλα αυτά, προηγούμενοι καταναλωτές που
έχουν ήδη ενσωματωθεί στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά του ξενοδοχείου είναι
αυτοί που ανήκουν στη Generation Y, επίσης γνωστοί ως Millennials.
Πώς μπορεί ο τομέας των ξενοδοχείων να επωφεληθεί από τη γνώση των προτιμήσεων
Millennials και Generation Z, της διαδικτυακής συμπεριφοράς και των προτύπων
κατανάλωσής τους; Παρά τους νέους πελάτες Generation Z, είναι ήδη εμφανές ότι η
τεχνολογία έχει επιπτώσεις στη ζωή τους. Σε σύγκριση με τη γενιά Millennials, μεγαλώνουν
με φορητές, συνεχώς συνδεδεμένες συσκευές, ενώ η Millennials, η πρώτη ψηφιακή γενιά,
βρίσκεται ακόμη σε μετάβαση σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, ενώ και οι δύο γενιές
ταξιδεύουν περισσότερο από ό, τι οι γονείς τους στην ηλικία των παιδιών τους.

Κεφάλαιο Ι
3. Πλαίσιο και σημασία της έρευνας
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η ζήτηση ενός τομέα, η προσφορά της αγοράς
πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν ή την υπηρεσία του στις ανάγκες του πελάτη και στις
ιδιαιτερότητές του. Ειδικά για τους ξενοδόχους, οι πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες
τους επιτρέπουν τη βιώσιμη δέσμευση μεταξύ των δύο παραγόντων της αγοράς. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατανοήσουν τη διαδικασία που περνούν οι καταναλωτές στην
αγορά και την κατανάλωση προϊόντων φιλοξενίας. Εάν γίνει αντιληπτό ποιος αγοράζει, ποια
προϊόντα φιλοξενίας, πού, πότε και γιατί, τότε θα αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας στην
προσπάθεια να επηρεάσει αυτή τη ζήτηση ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πελατών
(Bowie and Buttle, 2004)
Καθώς τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών ενσωματώθηκαν στην πραγματικότητα της
βιομηχανίας φιλοξενίας, η δυναμική μεταξύ του επισκέπτη και της ξενοδοχειακής μονάδας
άλλαξε. Η τεχνολογία που αντιμετωπίζει η διαχείριση της βιομηχανίας της φιλοξενίας, η
οποία συνίσταται στον συνδυασμό τεχνολογίας και συστημάτων διαχείρισης, επιτρέπει στην
επιχείρηση φιλοξενίας να ελέγχει τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιεί ενεργώντας προς
όφελος των πελατών, προσφέροντας μια καλύτερη και πιο προσαρμοσμένη υπηρεσία. Εάν
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στο παρελθόν, οι καταναλωτές απλώς λάμβαναν πληροφορίες και τις επεξεργάζονταν,
σήμερα τις ελέγχουν, βρίσκοντας τες όποτε και όπου κι αν θέλουν, μέσω του Διαδικτύου ή
ακόμα και μέσω πλατφόρμων κινητής τηλεφωνίας (Coussement and Teague, 2012).
Οι τομείς της φιλοξενίας και του τουρισμού παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών, το οποίο,
μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών που είναι εγγενείς σε αυτόν τον τύπο προϊόντος, είναι τα
άυλα χαρακτηριστικά του (Evans, 2015). Πριν από την εμπειρία της κατανάλωσης, είναι
δύσκολο να εκτιμηθεί εάν μια αγορά είναι καλή ή κακή ή αξίζει την τιμή. Αυτό εξηγεί τον
αντίκτυπο του Web 2.0 και του περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες στη
φιλοξενία και τον τουρισμό, με διαφορετικούς τρόπους. Τα γενικευμένα κανάλια κοινωνικών
μέσων (π.χ. Facebook) αναπτύσσουν τις ταξιδιωτικές τους συζητήσεις και οι διαδικτυακές
ταξιδιωτικές κοινότητες, πολλαπλασιάζονται, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των
καταναλωτών. Επομένως, δεν διαθέτει μόνο ο καταναλωτής πολύ μεγαλύτερη γκάμα
πληροφοριών, αλλά και η προσφορά της αγοράς γνωρίζει αυτήν την αλλαγή, μέσω της
χρήσης των κοινωνικών μέσων για να προσεγγίσει τους πελάτες της (Ayeh, Au, Law, 2012).
Σε ένα πλαίσιο ακμάζουσας παγκόσμιας προσφοράς καταλυμάτων, η ζήτηση της αγοράς
καταγράφει σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο που αλληλεπιδρούν με την προσφορά,
τη συμπεριφορά τους στην αγορά, αλλά και μεταξύ των καταναλωτών. Καθώς η αγορά
γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και διαφανής, το να γνωρίζουμε πώς να προσαρμόζουμε
την προσφορά στην ετερογενή ζήτηση ξεκινά με τεχνογνωσία γενεών.
Έχει διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τους δύο μελλοντικούς σημαντικούς παράγοντες στη
ζήτηση της αγοράς: η Generation Y και η Generation Z. Η Generation Y, επίσης γνωστή ως
Millennials, έχει αυξηθεί τόσο στο χώρο εργασίας όσο και ως καταναλωτές. Αυτή η γενιά
παρέχει νέους τρόπους αντιμετώπισης της τεχνολογίας, κρατήσεων, αναζήτησης προορισμού
και αυξανόμενης αξίας κατά τη δημιουργία εμπειριών. Η Generation Z, που γεννήθηκε στις
αρχές

του

21ου

αιώνα,

αντιπροσωπεύει

ένα

σύμπλεγμα

νέων

καταναλωτών,

αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία.
Αυτό το νέο σύμπλεγμα καταναλωτών εμφανίζεται στην αγορά ως αναπαράσταση της νέας
πραγματικότητας, η πιθανή μελλοντική ζήτηση αυξάνεται και λέγεται ότι αποτελεί σημείο
καμπής για τον ξενοδοχειακό τομέα. Τι μπορεί να ειπωθεί για αυτές τις δυο νέες γενιές που
θα διαμορφώσουν την κυρίαρχη πλειοψηφία του κλάδου στη συνέχεια; Οι Millennials και
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Generation Z αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης, όσον αφορά τη
διαδικτυακή συμπεριφορά και την αναζήτηση / αγορά ταξιδιού; Μεσοπρόθεσμα /
μακροπρόθεσμα, ποια επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές μπορούν να τεθούν στην
ξενοδοχειακή επιχείρηση;

4. Σχεδιασμός και δομή της έρευνας
Η μελέτη χωρίστηκε σε πέντε κεφάλαια. Αρχικά υπάρχει η εισαγωγή, στην οποία δίνονται τα
υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται, ενώ ακολουθεί η ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας, η οποία περιλαμβάνει την αναζήτηση προηγούμενων ευρημάτων στο
πεδίο του θέματος, την αναθεώρηση πιθανών κενών στην έρευνα άλλων συγγραφέων,
πιθανώς συμπληρωμένα από την επικείμενη έρευνα, αλλά και η μελέτη της έννοιας της
γενιάς , περιορίζοντας το πεδίο της έρευνας στις γενιές που υπόκεινται σε ανάλυση,
Generation Y και Z, και ειδικότερα στα χαρακτηριστικά τους, που σχετίζονται με τον
ξενοδοχειακό τομέα. Παράλληλα, διερευνήθηκε ο καταναλωτής της αγοράς ξενοδοχείων
ενώ ακολούθησε το ερευνητικό τμήμα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρέχεται η μεθοδολογία, ενώ
προχωρώντας στην ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από ένα ερωτηματολόγιο και
δύο αντιπροσωπευτικές ομάδες εστίασης, άμεσα ή έμμεσα, των γενεών που μελετήθηκαν,
το τέταρτο κεφάλαιο δομήθηκε σχετικά με την ανάλυση των απόψεων τους.
Ακόμη, το πέμπτο κεφάλαιο αφιερώθηκε σε τελικές εκτιμήσεις σχετικά με τον ερευνητικό
σχεδιασμό, προτείνοντας ορισμένες τροποποιήσεις στις χρησιμοποιούμενες ερευνητικές
μεθόδους και προσαρμογές για μελλοντικές μελέτες ή εξελίξεις σε αυτά τα θέματα.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα στάδια της έρευνας και τους περιορισμούς που
βρέθηκαν, οδηγηθήκαμε σε ορισμένα συμπεράσματα και αναφέρθηκαν ορισμένες
προτάσεις για μελλοντικές μελέτες.

5. Πεδίο της έρευνας
5.1. Ερευνητικό πρόβλημα
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι Millennials έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στη
ζήτηση εδώ και λίγο καιρό, αποτελούν τον πυρήνα για διάφορες μελέτες σε τομείς όπως το
μάρκετινγκ και το ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την εξαγωγή ορισμένων τάσεων στη
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συμπεριφορά αγοράς των καταναλωτών (δαπάνες, ηλεκτρονικά ψώνια, για παράδειγμα),
αφοσίωση στο χώρο εργασίας (πώς να διατηρούνται τα κίνητρα), μεταξύ άλλων.
Λίγα είναι ακόμη γνωστά για την γενιά Generation Z, εκτός από το ότι μπορεί να καθιερώσει
μια νέα παράμετρο στη χρήση της τεχνολογίας, μιας που διαμορφώνει τη συμπεριφορά των
μελλοντικών γενεών. Χρησιμοποιούμενο ως εργαλείο αναψυχής, που υπάρχει στην
καθημερινή τους ζωή, επίσης ως μέσο σύνδεσης με τους συγγενείς και τους φίλους τους, τα
κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει απαραίτητα για την Generation Z (Leena, Tomi και Arja, 2005).
Και οι δύο γενιές, Y και Z, είναι συχνοί χρήστες της τεχνολογίας, και αναζητούν νέες εξελίξεις
και πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν (Freestone και Mitchell, 2004). Επιπλέον, με την
χρήση του διαδικτύου, αυτά τα άτομα είναι συνηθισμένα σε σύντομα κείμενα, με τα οποία
επικοινωνούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ 'όλες τις καλές πτυχές, το σημαντικότερο
μειονέκτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι αυτοί οι καταναλωτές είναι ο εθισμός στις
διαδικτυακές συσκευές, που συνδέονται όλο το 24ωρο, το οποίο στη συνέχεια επηρεάζει τις
κοινωνικές τους δεξιότητες, τη μνήμη, τη συμμετοχή στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί
(Issa, Isaias, 2016 ).
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις νέες διαδικτυακές ομάδες, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε
πώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας
ταυτόχρονα την επικοινωνία με τον καταναλωτή. Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική και
αρνητική πλευρά αυτής της αλλαγής με την χρήση του διαδικτύου, είναι σημαντικό να έχουμε
μια άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές, καθώς αναζητούν μια γρήγορη και εύκολη
επικοινωνία. Σε αυτήν την εποχή της πληροφορίας, είναι επομένως δυνατό να χάσουν την
προσοχή τους μέσα σε δευτερόλεπτα. Μέσα από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι
καταναλωτές επικοινωνούν, και πιο συγκεκριμένα, του πώς αναζητούν και αγοράζουν
ταξίδια, είναι δυνατό να εντοπιστεί το προφίλ του τρέχοντος επισκέπτη του ξενοδοχείου.

5.2. Προηγούμενη έρευνα
Έχει γραφτεί ένα ευρύ φάσμα άρθρων σχετικά με την ανάπτυξη των Millennials και τις
προβλέψεις για την ψηφιακή σύνδεση της γενιάς Generation Z και τη διαδικτυακή
συμπεριφορά της. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των υπαρχουσών μελετών
επικεντρώνεται περισσότερο στο εργασιακό περιβάλλον για αυτές τις γενιές και στον τρόπο
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με τον οποίο συνυπάρχουν στις καθημερινές τους εργασίες. Παρά την ήδη υπάρχουσα
έρευνα, κανένας δεν έχει επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της ζήτησης των ξενοδοχείων που ο
τομέας έχει καταγράψει και θα καταγράψει στο μέλλον, λόγω της ποικιλομορφίας των
γενεών.
Η οριοθέτηση του χρονικού διαστήματος κάθε γενιάς ποικίλλει ανάλογα με την υπό εξέταση
αναφορά, σύμφωνα με την οποία δύο συγγραφείς, ο Lancaster και ο Stillman (2003), και το
κύριο έργο τους ήταν η κύρια αναφορά που εξετάστηκε για να καθορίσει το χρονικό
διάστημα κάθε γενιάς που αναλύθηκε και αργότερα προσαρμόστηκε στις ερευνητικές
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, εξετάστηκαν μελέτες από το Marktest, το ΙΝΕ, την
Expedia και άλλα άρθρα σχετικά με τις τάσεις ταξιδιού που εμφανίστηκαν στα
ερωτηματολόγια και τη διείσδυση καναλιών στο διαδίκτυο για τις γενεές στοχοθέτησης.
Ωστόσο, δεν βρέθηκε καμία έρευνα για την ελληνική αγορά που να συνδέει την αγορά
ξενοδοχείων και τη συμπεριφορά των καταναλωτών Millennials και Generation Z.

5.3. Ερευνητικά ερωτήματα και υπόθεση
Λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο γενιές αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ποσοτικοποίησης ή
προσδιορισμού με πιο απτό τρόπο, η γενετική επιρροή στον τομέα των ξενοδοχείων
χρειάζεται έντονη προσοχή σε ορισμένες συμπεριφορές, πρότυπα ζήτησης και τάσεις.
Ο τουρισμός είναι σήμερα ένας ταχέως μεταβαλλόμενος τομέας, επηρεασμένος από έντονο
ανταγωνισμό, που αντιμετωπίζει νέες τάσεις, σε διαφορετικά επίπεδα. Η ζήτηση είναι πιο
ασταθής, ενσωματωμένη σε μια παγκόσμια αγορά, με περισσότερους εναλλακτικούς
προορισμούς. Έχει σημειωθεί σημαντική εξέλιξη των αναγκών και των προτιμήσεων στον
πληθυσμό, καθώς και πολλές άλλες δημογραφικές και κοινωνικό -πολιτισμικές αλλαγές.
Είναι σημαντικό να ενημερώνεται η προσφορά ξενοδοχείων, γνωρίζοντας καλύτερα ποιοι
είναι οι ισχύοντες και μελλοντικοί παίκτες στην αγορά, Generation Y και Z.
Συνεχίζοντας την κατανόηση των δύο στοχευμένων γενεών, η καταναλωτική συμπεριφορά
τους αναλύθηκε, μέσω της σύγκρισης των περιπτώσεων. Καθώς το διαδίκτυο ήρθε για να
αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο να
προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες εποχές, προσαρμόζοντας τα υπάρχοντα μοντέλα
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συμπεριφοράς των καταναλωτών στην τρέχουσα συμπεριφορά αγοράς (Karimi, Papamichail
και Holland, 2015).
Κατά συνέπεια, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα ερευνητικών μεθόδων, ξεκινώντας από μια
γενικότερη άποψη της αγοράς έως μια λεπτομερή εικόνα για το αντικείμενο των δύο γενεών
αυτής της έρευνας, ήταν δυνατό να κατανοηθούν οι διάφορες στάσεις συμπεριφοράς του
δείγματος πληθυσμού. Αφού ολοκληρώθηκαν οι δύο φάσεις της έρευνας, δηλαδή η
βιβλιογραφική ανασκόπηση συνδυαστικά με το ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα
αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο προφίλ καταναλωτών
μεταξύ γενεών.
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Κεφάλαιο ΙΙ: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
6. Ο ταξιδιώτης του σήμερα
Με την πάροδο των ετών, η τουριστική βιομηχανία τείνει να αναπτύσσεται και να αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στο ΑΕΠ διαφόρων χωρών (Costa et al., 2014). Η παγκοσμιοποίηση, οι
ξένες επενδύσεις και το εμπόριο επιδρούν οικονομικά στην τουριστική βιομηχανία. Γενικά,
σε οποιαδήποτε οικονομική ύφεση, ο τουρισμός είναι ο κλάδος που δέχεται άμεση
επίδραση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η τοπική αγορά δεν διαθέτει κεφάλαια
για επενδύσεις και ανάπτυξη ή επειδή οι ξένες αγορές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
τοπικούς προορισμούς (Pendergast, 2010).
Στο πλαίσιο της κοινωνικής κουλτούρας, οι τουρίστες δεν βλέπουν πλέον τους εαυτούς τους
ως παραδοσιακούς τουρίστες, αλλά προτιμούν να ονομάζονται ταξιδιώτες, να ξεφεύγουν
από γνωστούς προορισμούς και να αναζητούν εναλλακτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες
(Leasketal, 2014). Επίσης, ανησυχούν περισσότερο για την ευεξία τους και την υγεία τους
(Benckendorffetal., 2012; Gurtner&Soyez, 2016).
Σε γενικές γραμμές, ο σημερινός ταξιδιώτης είναι λάτρης του εναλλακτικού τουρισμού και
είναι πιο αυθόρμητος. Είναι συνεχώς συνδεδεμένος και διαθέσιμος στο Διαδίκτυο, είτε για
κοινωνικούς είτε για επαγγελματικούς σκοπούς. Ο πελάτης αναζητά τώρα νόημα, εμπειρίες,
προσωπική ανάπτυξη, αυθεντικότητα και εξατομικευμένη υπηρεσία, όπου κι αν πηγαίνει
(Costa and Carvalho, 2016).

7. Καταναλωτική συμπεριφορά
Ο καλύτερος ορισμός που εντοπίζεται στην διεθνή βιβλιογραφία, ορίζει τη συμπεριφορά των
καταναλωτών ως την μελέτη των διαδικασιών που εμπλέκονται όταν άτομα ή ομάδες ατόμων
που επιλέγουν, αγοράζουν, χρησιμοποιούν ή απορρίπτουν προϊόντα, υπηρεσίες, ιδέες ή
εμπειρίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ή τις επιθυμίες τους.
Πρόκειται για μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη που εμφανίστηκε στα τέλη της
δεκαετίας του 1940, όταν πολλές εταιρείες μετατοπίστηκαν από την εστίαση στην πώληση
των προϊόντων που πραγματικά χρειάζονταν και ήθελαν οι καταναλωτές. Συνειδητοποιώντας
ότι οι καταναλωτές δεσμεύονται πριν από την αγορά, κατά τη διάρκεια και μετά την
κατανάλωση, οι σύγχρονοι ορισμοί είναι πολύ ευρύτεροι και προσπαθούν να συλλάβουν το
πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων των καταναλωτών (Accenture,2012).
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Η συμπεριφορά των καταναλωτών αποτελείται από τις διαδικασίες και τους παράγοντες που
χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για τη λήψη αποφάσεων αγοράς. Πολλοί καταναλωτές
αναγνωρίζουν αόριστα αυτούς τους παράγοντες και τις διαδικασίες που επηρεάζουν τις
επιλογές τους, αλλά για τους εμπόρους, η κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών
είναι κρίσιμη για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ (Barron et al,
2014).
Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, όχι μόνο στον
τομέα του μάρκετινγκ, αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα. Αυτό προέρχεται
από την αυξημένη συνειδητοποίηση της σημασίας της κατανάλωσης στην καθημερινή μας
ζωή, την οργάνωση των καθημερινών δραστηριοτήτων, τη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας,
στην πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη και στον παγκόσμιο πολιτισμό (Beldona et
al,2009). Η μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών έχει καταστεί κλειδί για τις εταιρείες
ώστε να βελτιώσουν την επιχειρηματική απόδοση μέσω στρατηγικών που εστιάζουν στον
πελάτη. Κατανοώντας τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη, μπορούν να δημιουργήσουν
καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, να τα προωθήσουν πιο αποτελεσματικά και να
αναπτύξουν σχέδια και στρατηγικές μάρκετινγκ που δημιουργούν ένα βιώσιμο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Belk, 2006).
Είναι επίσης σημαντικό να κατηγοριοποιηθεί η συμπεριφορά των καταναλωτών ανά τύπο
δραστηριότητας, επειδή οι απαντήσεις των καταναλωτών στα ερεθίσματα ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με το αν αγοράζουν, χρησιμοποιούν ή απορρίπτουν ένα προϊόν ή μια
υπηρεσία. Περιλαμβάνει όλα όσα οδηγούν στην αγορά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, όπως
η συλλογή πληροφοριών, η αξιολόγηση και η επιλογή του τόπου αγοράς. Η χρήση
αναφέρεται σε πού, πότε και πώς γίνεται η κατανάλωση. Τέλος, η απόρριψη είναι ο τρόπος
με τον οποίο οι καταναλωτές απαλλάσσουν τα προϊόντα ή / και τα πακέτα μετά την
κατανάλωση (Bitner et al,2002).

8. Από το μάρκετινγκ 2.0 έως το 4.0
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Kotler, Kartajaya και Setiawan (2010), σήμερα, ο καταναλωτής
είναι σε θέση να λάβει μια πιο ενημερωμένη απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα
εργαλεία για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενώ στο παρελθόν, η αξία του προϊόντος
καθορίζεται από τον παραγωγό, σήμερα είναι η ζήτηση που το καθορίζει. Αυτή η νέα εποχή
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μάρκετινγκ αντιπροσωπεύει το ολιστικό όραμα του καταναλωτή, που θεωρείται ως πλήρης
άνθρωπος, με φυσική και πνευματική διάσταση.
Το πρότυπο μάρκετινγκ 3.0 βασίζεται σε τρεις δυνάμεις: την ηλικία συμμετοχής. την εποχή
της παγκοσμιοποίησης και την εποχή της δημιουργικής κοινωνίας. Αυτά τα γεγονότα
ανοίγουν το δρόμο για έναν καταναλωτή που μοιράζεται απόψεις και εμπειρίες, αναζητά
πολιτιστικό σεβασμό και ενεργεί ως πλήρης άνθρωπος (Kotler, Kartajaya and Setiawan,
2010). Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση μάρκετινγκ έχει αλλάξει την εστίασή της στους
καταναλωτές ως άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, προσωπικότητες και ιστορίες, ένα
εντυπωσιακό γεγονός ήρθε για να αλλάξει τους κανόνες της αγοράς και αυτό είναι η
συνδεσιμότητα (Kotler, Kartajaya και Setiawan, 2017). Από το 1993 έως το 2016, οι
παγκόσμιοι χρήστες του διαδικτύου κατέγραψαν μια εκθετική ανάπτυξη, δεδομένου ότι ως
χρήστης του Διαδικτύου ορίζεται το άτομο που μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από
το σπίτι του, μέσω οποιουδήποτε τύπου και σύνδεσης συσκευής (διαδικτυακά στατιστικά
στοιχεία, 2016).
Από τον Μάρτιο του 2017, η διαδικτυακή διείσδυση στον κόσμο έφτασε το 49,6% των
χρηστών, και ιδιαίτερα για την Ευρώπη, έφτασε το 77,4% του πληθυσμού της ηπείρου
(στατιστικά στοιχεία του Διαδικτύου, 2017). Εστιάζοντας στην πορτογαλική διαδικτυακή
διείσδυση, οι συνέπειες του Web 2.0 και του Web 3.0 είναι ορατές μέσω της αλλαγής στον
καταναλωτή, από έναν παθητικό αναγνώστη από το 2000 έως το 2010 (Web 2.0), απλώς
λαμβάνοντας πληροφορίες, σε έναν δημιουργό περιεχομένου.
Σύμφωνα με το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (2019), το 66% του παγκόσμιου
πληθυσμού είναι ηλικίας 15-64 ετών και 26% ηλικίας 0-14 ετών. Από το συνολικό πληθυσμό,
ένα σημαντικό 24% είναι ηλικίας 10-24 ετών, πολύ νέοι καταναλωτές, μερικοί από αυτούς
σύντομα θα εισέλθουν στην αγορά ως η κυρίαρχη πλειοψηφία. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
για τους νεότερους καταναλωτές, είναι η προθυμία τους να αψηφούν τα πρότυπα και να
δοκιμάζουν νέα προϊόντα. Σίγουρα δεν φοβούνται να πειραματιστούν και να αναλάβουν
κινδύνους.
Ο ψηφιακός κόσμος ήρθε να αλλάξει τόσο τον καταναλωτή όσο και την επιχειρηματική
πραγματικότητα. Ο πελάτης ιδιαίτερα, έχει πρόσβαση σε πληροφορίες όποτε και όπου θέλει,
εξατομικεύοντας την ταξιδιωτική του εμπειρία (Coussement and Teague, 2013). Η ψηφιακή
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οικονομία δεν είναι μόνο σημαντική για συγκεκριμένους τομείς ή επιχειρήσεις, αλλά και για
τους ιδιώτες. Η τεχνολογία για κινητά, για παράδειγμα, επιτρέπει την τοπική και πάντα
διαθέσιμη χρήση του διαδικτυακού καναλιού σε καθημερινές εργασίες ή γενικά για
επικοινωνία. Η χρήση του διαδικτύου για ένα διαφορετικό σύνολο δραστηριοτήτων μπορεί
επίσης να ερμηνευθεί ως δείκτης εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης (OECD Digital
Economy Outlook, 2018). Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία, με συνεχώς
μεταβαλλόμενες τάσεις αναφορικά με τις τεχνολογίες και τις επικοινωνίες, μια επιχείρηση
πρέπει να είναι γρήγορη για να ανταποκρίνεται γρήγορα στις νέες ανάγκες και προτιμήσεις.
(Kotler, Kartajaya και Setiawan, 2017).

9. Τμηματοποίηση του καταναλωτή της αγοράς ξενοδοχείων
Σύμφωνα με τον Evans (2015), οι αγορές έχουν, γενικά, τρεις τρόπους για να χαρακτηριστούν,
είτε από το προϊόν που πωλούν, από μια συγκεκριμένη ανάγκη που μπορεί να ικανοποιήσουν
είτε από την ταυτότητα του πελάτη. Η συμπεριφορά καταναλωτών φιλοξενίας επηρεάζεται
από τρεις ομάδες χαρακτηριστικών, το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, τις ατομικές διαφορές
και τις συνθήκες (Bowie and Buttle, 2004). Ένας άλλος τρόπος τμηματοποίησης είναι μέσω
της ψυχογραφικής κατάτμησης. Ο Plog (1974) καθόρισε ένα αρχικό μοντέλο για τον
προσδιορισμό των τύπων των καταναλωτών, ομαδοποιημένων σε τρεις γενικούς τύπους
τουριστών, Allocentric, Midcentric και Psychocentric, επισημαίνοντας επίσης ενδιάμεσους
τύπους. Οι πρώτοι είναι πιο πρακτικοί στο ταξίδι τους, πηγαίνουν για την περιπέτεια και
έχουν υψηλότερα εισοδήματα, ενώ οι τελευταίοι αντιπροσώπευαν σχεδόν το αντίθετο άκρο,
ως τουρίστας με χαμηλότερο εισόδημα, αναζητούν πιο παραδοσιακούς προορισμούς.
Ως συνέπεια της αυξανόμενης επέκτασης του τουρισμού και της ξενοδοχειακής αγοράς,
καθώς και της ευημερίας του στις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, τόσο σε
μικρόοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, ο ανταγωνισμός έχει γίνει πιο
έντονος (Tsai, Song και Wong, 2009). Η τεχνολογία της πληροφορίας προκύπτει ως ένα
σημαντικό εργαλείο για τους καταναλωτές υπηρεσιών όπως ο τουρισμός και τα ξενοδοχεία
να έχουν πρόσβαση σε σχόλια πριν κάνουν την αγορά (Cahill, 1997). Όσον αφορά την
καταναλωτική συμπεριφορά ενός πιθανού επισκέπτη ενός ξενοδοχείου, όλα ξεκινούν με την
αναγνώριση προβλημάτων, είτε είναι ανάγκη να ταξιδέψουν ή να βρουν κατάλυμα κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού αναψυχής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταναλωτής θα προσπαθήσει
να ικανοποιήσει αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη, προχωρά σε μια αναζήτηση εναλλακτικών,
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μεταξύ όλων των πληροφοριών που διαθέτει. Στη συνέχεια, αφού σκεφτεί κάθε εναλλακτική
λύση που έχει, επιλέγει την καλύτερη εναλλακτική λύση για αυτόν, μετά την αξιολόγηση
όλων των παραγόντων απόφασης που εξετάστηκαν. Τέλος, στοχεύει να επιτύχει σημαντικό
βαθμό ικανοποίησης από την αγορά που πραγματοποιήθηκε (Cahill, 1997).
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το άυλο προϊόν του ξενοδοχείου, το δυνητικό επίπεδο
ικανοποίησης μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί, καθώς πριν από την αγορά, ο
καταναλωτής δεν γνωρίζει εάν θα ικανοποιήσει την ανάγκη του ή όχι. Κατά συνέπεια, οι
διαδικτυακές κοινότητες ταξιδιών έχουν πολλαπλασιαστεί. Η ξενοδοχειακή αγορά, στα τέλη
του 20ου αιώνα, δεν αγκάλιασε αμέσως το διαδίκτυο ως ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας
με τον καταναλωτή του. Ωστόσο, έχει ενσωματώνει συνεχώς διαδικτυακές πρακτικές,
ακολουθώντας νέες ευκαιρίες στο διαδίκτυο και εγκαίρως, όπως εφαρμογές για κινητά,
φιλικούς προς το χρήστη ιστότοπους, κοινωνικά μέσα και βελτιστοποίηση μάρκετινγκ
μηχανών αναζήτησης, μεταξύ άλλων (Aggarwal και Aggarwal, 2010).
Σήμερα, οι εταιρείες διαθέτουν ένα άμεσο κανάλι για να επικοινωνήσουν με τους πελάτες
της, ένα διαδικτυακό κανάλι πωλήσεων, χάρη στην εκδήλωση του World Wide Web (Browne,
Durett και Wetherbe, 2004). Η Generation Y έχει αποδειχθεί ότι αντιπροσωπεύει υψηλότερο
ποσοστό αγορών στο διαδίκτυο, το υψηλότερο σε σύγκριση με την Generation X και τους
Baby Boomers, οι οποίες, αγοράζουν λιγότερα αγαθά / υπηρεσίες στο διαδίκτυο (Dhanapal,
Vashu και Subramaniam, 2015).
Η αγορά του ξενοδοχειακού κλάδου είναι εκείνη όπου οι πληροφορίες είναι ζωτικής
σημασίας για μια συνειδητή και προμελετημένη απόφαση. Οι πελάτες λαμβάνουν
πληροφορίες για τις αποφάσεις των ταξιδιωτικών τους προϊόντων με διάφορα μέσα: από
στόμα σε στόμα, προτάσεις από τους συνομηλίκους τους, συναδέλφους, οικογένεια,
οδηγούς ταξιδιωτικών βιβλίων, ταξιδιωτικούς πράκτορες, μεταξύ άλλων (Stringam, Gerdes
και Vanleeuwen, 2010).

10. Διαδικασία απόφασης αγοράς
Ο καταναλωτής περνά συνήθως από πέντε στάδια κατά την αγορά, τα οποία οι Kotler & Keller
(2012) ονομάζουν το μοντέλο πέντε σταδίων της διαδικασίας αγοράς καταναλωτών. Αυτά τα
στάδια είναι:
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1. Αναγνώριση προβλημάτων: Ο καταναλωτής αναγνωρίζει ένα πρόβλημα ή
ανάγκη, που προκαλείται από εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα.
2. Αναζήτηση

πληροφοριών:

Υπάρχουν

δύο

επίπεδα

στη

διαδικασία

αναζήτησης, η αυξημένη προσοχή, η οποία είναι μια ήπια αναζήτηση όπου το
άτομο απλώς γίνεται πιο δεκτικό στις πληροφορίες και η ενεργή αναζήτηση
πληροφοριών, στην οποία το άτομο αναζητά υλικό ανάγνωσης, καλεί φίλους,
αναζητά στο διαδίκτυο και επισκέπτεται καταστήματα. Οι πληροφορίες
μπορεί να είναι εσωτερικές (ήδη στη μνήμη του καταναλωτή) ή εξωτερικές
(σχόλια φίλων, Διαδίκτυο, διαφήμιση ).
3. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων: Μόλις ο καταναλωτής συλλέξει όλες τις
πληροφορίες, θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές λύσεις με βάση δύο πτυχές, τα
αντικειμενικά χαρακτηριστικά, όπως χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα και
υποκειμενικά, που είναι η αντίληψη και η αντιληπτή αξία της μάρκας ή της
φήμης της.
4. Απόφαση αγοράς: Ο καταναλωτής αφού έχει συλλέξει τις απαραίτητες
πληροφορίες και έχει αξιολογήσει ποια είναι η καλύτερη επιλογή και είναι
έτοιμος να πραγματοποιήσει την αγορά, αλλά σε αυτό το στάδιο η απόφασή
του μπορεί επίσης να επηρεαστεί από πράγματα όπως οι προωθητικές
προσφορές, η πολιτική επιστροφής ή άλλοι όροι της πώλησης.
5. Συμπεριφορά μετά την αγορά: Αφού ο καταναλωτής αγοράσει το αγαθό ή την
υπηρεσία, θα διαμορφώσει γνώμη σχετικά με αυτό που θα επηρεάσει τις
μελλοντικές

του

αποφάσεις

και

τη

συμπεριφορά

αγοράς.

Ένας

ικανοποιημένος πελάτης μπορεί να γίνει πιστός και να προτείνει το προϊόν ή
την υπηρεσία, ενώ ένας δυσαρεστημένος πελάτης μπορεί να μοιραστεί την
αρνητική του εμπειρία. Αυτή η αξιολόγηση μετά την αγορά έχει γίνει ακόμη
πιο σημαντική σήμερα, λόγω διαδικτυακών κριτικών και μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για μια επωνυμία.

11. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών
Σύμφωνα με τους Kotler και Keller (2012), η αγοραστική συμπεριφορά ενός καταναλωτή
επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:
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a) Πολιτιστικοί Παράγοντες: Ο πολιτισμός είναι ο καθοριστικός παράγοντας των
επιθυμιών και της συμπεριφοράς ενός ατόμου και οι έμποροι πρέπει να δουν
προσεκτικά τις πολιτιστικές αξίες κάθε χώρας για να κατανοήσουν πώς να
βελτιωθεί η αγορά. Κάθε κουλτούρα αποτελείται από μικρότερες
υποκουλτούρες οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
εθνικότητες, θρησκεία, φυλετικές ομάδες και κοινωνική τάξη.
b) Κοινωνικοί παράγοντες: Κοινωνικοί παράγοντες όπως ομάδες αναφοράς,
οικογένεια, κοινωνικοί ρόλοι και καταστάσεις επηρεάζουν επίσης την
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών:
i.

Οι ομάδες αναφοράς είναι αυτές που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση
στη στάση ή τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Αυτές μπορεί να είναι
πρωταρχικές ομάδες και είναι εκείνες με τις οποίες το άτομο
αλληλεπιδρά συνεχώς με έναν ανεπίσημο τρόπο, όπως φίλοι,
οικογένεια, γείτονες και συνεργάτες ή δευτερεύουσες ομάδες όπως
θρησκευτικές ή επαγγελματικές ομάδες που είναι πιο επίσημες και
απαιτούν λιγότερη αλληλεπίδραση. Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να
επηρεαστούν από ομάδες στις οποίες δεν ανήκουν, όπως ομάδες
φιλοδοξίας, εκείνες που ένα άτομο ελπίζει να ενταχθεί ή
αποσυνδετικές ομάδες, εκείνες των οποίων τις αξίες απορρίπτει ένα
άτομο. Μπορούν να επηρεάσουν τα μέλη με τουλάχιστον τρεις
τρόπους: Να εκθέσουν ένα άτομο σε νέες συμπεριφορές και τρόπους
ζωής, να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και να δημιουργήσουν πιέσεις
για συμμόρφωση που μπορεί να επηρεάσουν τις επιλογές προϊόντων
και επωνυμιών.

ii.

Η οικογένεια είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας αγοράς
καταναλωτών στην κοινωνία. Υπάρχουν δύο οικογένειες στη ζωή του
καταναλωτή: οικογένεια προσανατολισμού, που αποτελείται από
γονείς και αδέλφια και οικογένεια αναπαραγωγής, που αποτελείται
από σύζυγο και παιδιά.

iii.

Οι ρόλοι αποτελούνται από τις δραστηριότητες που αναμένεται να
εκτελέσει ένα άτομο. Κάθε ρόλος υποδηλώνει μια κατάσταση. Οι

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 24

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

άνθρωποι επιλέγουν προϊόντα που αντανακλούν και κοινοποιούν το
ρόλο τους και την πραγματική ή επιθυμητή τους κατάσταση στην
κοινωνία.
c) Προσωπικοί παράγοντες: Τα προσωπικά χαρακτηριστικά που μπορούν να
επηρεάσουν την απόφαση του αγοραστή είναι η ηλικία και το στάδιο του
κύκλου ζωής, το επάγγελμα και οι οικονομικές συνθήκες, η προσωπικότητα,
καθώς και ο τρόπος ζωής και οι αξίες. Άτομα από την ίδια υποκουλτούρα
μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικό τρόπο ζωής, καθώς αυτό είναι ένα
πρότυπο ζωής ενός ατόμου στον κόσμο, όπως εκφράζεται σε δραστηριότητες,
ενδιαφέροντα και απόψεις. Οι βασικές αξίες είναι επίσης σημαντικές, καθώς
αυτά είναι τα συστήματα πεποιθήσεων και πηγαίνουν πολύ βαθύτερα από τη
συμπεριφορά και τη στάση. Καθορίζουν, σε βασικό επίπεδο, τις επιλογές και
τις επιθυμίες των ανθρώπων μακροπρόθεσμα.
Εκτός από αυτούς τους παράγοντες στους οποίους όλα τα άτομα εκτίθενται κατά τη διάρκεια
της ζωής τους, οι έμποροι καταλαβαίνουν επίσης ότι μια πτυχή της συμπεριφοράς των
καταναλωτών είναι η αντίδραση σε ερεθίσματα και οι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτά με βάση
τις αντιλήψεις τους. Οι καταναλωτές τείνουν να δώσουν επιλεκτική προσοχή σε ερεθίσματα,
διαλέγοντας δυσάρεστες ή άγνωστες πληροφορίες και αλλάζοντας επίσης την ερμηνεία τους
ώστε να είναι συνεπείς με τις πεποιθήσεις τους. Μέρος της αποστολής του έμπορου είναι να
κατανοήσει με ποιο τρόπο οι άνθρωποι ερμηνεύουν ερεθίσματα ( Brodie et al, 2013).
Για τους Kardes et al. (2011) οι απαντήσεις των καταναλωτών στα ερεθίσματα μπορεί να είναι
συναισθηματικές, ψυχικές και συμπεριφορικές. Οι πρώτες αντικατοπτρίζουν τα
συναισθήματα και τις διαθέσεις του καταναλωτή για ένα προϊόν ή το μάρκετινγκ του. Οι
δεύτερες, οι διανοητικές απαντήσεις ή οι γνωστικές απαντήσεις, είναι οι διαδικασίες σκέψης,
οι απόψεις του καταναλωτή, πεποιθήσεις, στάσεις και προθέσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες. Και τέλος, οι συμπεριφορικές απαντήσεις είναι οι αποφάσεις και οι ενέργειες του
καταναλωτή κατά τη διάρκεια όλων των καταναλωτικών δραστηριοτήτων (αγορά, χρήση και
διάθεση). Σύμφωνα με τους Kotler&Keller (2012), τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα εισέρχονται
στη συνείδηση του καταναλωτή και συνδυάζονται με ψυχολογικές διαδικασίες και ορισμένα
χαρακτηριστικά του καταναλωτή για να καταλήξουν σε απόφαση αγοράς. Εξηγούν ότι
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υπάρχουν τέσσερις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που επηρεάζουν τις απαντήσεις των
καταναλωτών και αυτές είναι:
•

Το κίνητρο αναφέρεται στις διαδικασίες που κάνουν τους ανθρώπους να
συμπεριφέρονται με τρόπο συγκεκριμένο. Από ψυχολογική άποψη, το κίνητρο
υπάρχει όταν ο καταναλωτής έχει μια ανάγκη που επιθυμεί να ικανοποιήσει.
Η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί με πολλούς τρόπους, αλλά η συγκεκριμένη
πορεία που επιλέγει ένα άτομο επηρεάζεται από εμπειρίες και αξίες. Οι
προσωπικοί και πολιτιστικοί παράγοντες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν
μια επιθυμία, η οποία είναι μια εκδήλωση μιας ανάγκης.

•

Η αντίληψη είναι η διαδικασία με την οποία οι φυσικές αισθήσεις
(ερεθίσματα) επιλέγονται, οργανώνονται και ερμηνεύονται. Τέτοιες ερμηνείες
ή παραδοχές προέρχονται από σχήματα ή συλλογές συναισθημάτων και
πεποιθήσεων.

•

Η μάθηση αναφέρεται σε μια αλλαγή συμπεριφοράς που προέρχεται από την
εμπειρία. Αυτή η εμπειρία δεν είναι απαραίτητο να είναι η λεγόμενη εμπειρία
του μαθητή, καθώς ένα άτομο μπορεί επίσης να μάθει από την παρατήρηση.
Η μάθηση μπορεί να συμβεί μέσω συσχέτισης μεταξύ ερεθίσματος και
απόκρισης. μιας πιο περίπλοκης μαθησιακής διαδικασίας.

•

Η μνήμη περιλαμβάνει μια διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και
αποθήκευσής τους με την πάροδο του χρόνου, ώστε να είναι διαθέσιμη όταν
χρειάζεται (Solomon ,2004).

12. Η εμπειρία του πελάτη
Ο πελάτης ταξιδεύει, τρώει και διασκεδάζει Αγοράζει διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες με
βάσει τις ανάγκες του. Σε κάθε χώρο υπηρεσιών που επισκέπτεται, έρχεται σε επαφή με
διάφορους πωλητές, οι οποίοι του προσφέρουν το κάθε προϊόν και όταν φεύγει από εκεί
αποκομίζει διάφορες εμπειρίες. Τις περισσότερες φορές, ο πελάτης επιλέγει μόνος του εάν
θα αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, ή όχι και η επιλογή αυτή εξαρτάται από το πόση
ικανοποίηση θα προσφέρει το προϊόν στον πελάτη.
Η εμπειρία του πελάτη ή Customer Experience μπορεί να περιγραφεί ως η εμπειρία ενός
πελάτη σε ένα ξενοδοχείο ή το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησής του στην υποδοχή (reception)
ενός ξενοδοχείου.
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 26

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

Πιο συγκεκριμένα, ως εμπειρία πελάτη ορίζεται το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης
ανάμεσα στον πελάτη και μία οποιαδήποτε επιχείρηση. Ο πελάτης, κατά τη διαμονή του σε
ένα κατάστημα βλέπει, ακούει, σκέφτεται και αισθάνεται διάφορα σχετικά με την
επιχείρηση, το λογότυπο, τα προϊόντα και επικοινωνεί με τους υπαλλήλους.
Η εμπειρία του πελάτη μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Όταν η εμπειρία είναι θετική,
εννοείται πως ο πελάτης νιώθει ευχάριστα στην επιχείρηση, θα αγοράσει κάτι από το
εμπόρευμα, θα ξαναεπισκεπτεί το κατάστημα ή την ξενοδοχειακή μονάδα , θα αφήσει τα
χρήματα του και θα το προτείνει και σε φίλους ή συγγενείς ώστε να επισκεπτούν και αυτοί
το ίδιο μέρος. Αντιθέτως, εάν η εμπειρία είναι αρνητική, τα αισθήματα είναι άσχημα, ο
πελάτης πιθανόν να βρεθεί σε αντιπαράθεση με το προσωπικό και να κάνει δυσφήμιση στην
υπηρεσία ή στο χώρο.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως η εμπειρία διαφέρει σημαντικά από την
εξυπηρέτηση του πελάτη. Όταν μιλάμε για «Εξυπηρέτηση Πελάτη», αναφερόμαστε στην
διαδικασία που διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έχει ως σκοπό την πώληση
κάποιου προϊόντος. Όταν, όμως αναφερόμαστε στην «Εμπειρία του Πελάτη», τότε μιλάμε για
μία μακροχρόνια προσπάθεια της επιχείρησης να έρχεται σε επαφή με τον κάθε πελάτη και
να του προσφέρει ποικιλία εμπειριών, συναισθημάτων και ερεθισμάτων τα οποία δεν
στοχεύουν απαραίτητα στην πώληση αλλά στη δημιουργία ισχυρής σχέσης μεταξύ πελάτη
και επιχείρησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πελάτης να προσφέρει χρήματα στις
περισσότερες επισκέψεις του, να είναι πιστός στην επιχείρηση και εξασφαλίζει την
προσέλκυση νέων πελατών.
Με βάση όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως η εμπειρία που θα αποκομίσει ο πελάτης
από την εξυπηρέτηση που θα λάβει στους χώρους που επισκέπτεται θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλα ή μερικά από τα παρακάτω:
1. Εύκολη αλληλεπίδραση πελάτη-υπαλλήλου
2. Ο χρόνος εξυπηρέτησης να μην είναι υπερβολικά μεγάλος
3. Ο πελάτης πρέπει να νιώθει ξεχωριστός
4. Ο υπάλληλος πρέπει να μπορέσει να παράσχει στον πελάτη μία λύση που να καλύπτει
τις ανάγκες του καθώς και εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν υπάρχει το προϊόν που
ζητάει
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5. Η εξυπηρέτηση πρέπει να είναι εξειδικευμένη και να υπερβαίνει τις προσδοκίες του
πελάτη.
6. Ο υπάλληλος πρέπει να κάνει τον πελάτη να θέλει να ξαναέρθει στο κατάστημα για
αγορές

13. Συστατικα στοιχεία της εμπειρίας του πελάτη
Lifestyle: Τα συστατικά αυτά προέρχονται από τις αξίες και τον τρόπο ζωής του ατόμου. Το
προϊόν μπορεί να αντιπροσωπεύει τις αξίες που έχει υιοθετήσει το άτομο. Η επιλογή του
προϊόντος γίνεται μέσω της παρουσίασης που πραγματοποιούν οι εταιρείες και με βάση τα
κριτήρια του κάθε πελάτη.
Αισθητηριακά: Εδώ, περιλαμβάνονται τα συστατικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την
διέγερση των αισθήσεων. Για παράδειγμα μία προσφορά διεγείρει ευχάριστα τις αισθήσεις
του πελάτη, μπορεί να αφορά την όραση ή την όσφρησή του και προκαλεί συγκίνηση,
ικανοποίηση ή μπορεί να ξυπνήσει την αίσθηση της ομορφιάς κλπ.
Ρεαλιστικά: Σε αυτή την κατηγορία, περιλαμβάνονται τα συστατικά που προέρχονται από τις
πράξεις του ατόμου. Αυτό σημαίνει πως τα ρεαλιστικά συστατικά δεν αφορούν τη χρήση ενός
προϊόντος εξ ολοκλήρου, αλλά περιλαμβάνουν τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από την
δημιουργία του και ολόκληρη τη διαδικασία αγοράς μέχρι τον τελικό του προορισμό που
είναι τα χέρια του πελάτη.
Συναισθηματικά: Στο στάδιο αυτό, περιλαμβάνεται το συναισθηματικό κομμάτι του ατόμου.
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η κατηγορία αυτή είναι παρόμοια με τα αισθητηριακά
συστατικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω με τη διαφορά ότι τα συναισθηματικά
στοιχεία αναφέρονται στη διάθεση του ατόμου, την ψυχολογία του και τη συναισθηματική
του κατάσταση.
Γνωστικά: Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις σκέψεις και τις νοητικές διαδικασίες του
ατόμου, όπως το αν θα επιλέξει η όχι να αγοράσει μία προσφορά. Η εταιρεία οδηγεί τον
καταναλωτή υποσυνείδητα στην επιλογή των προϊόντων που προσφέρει και πολλές φορές
τους κατευθύνει ώστε να αναθεωρήσουν τη γνώμη τους για κάποιο.
Σχεσιακά: Στα σχεσιακά συστατικά στοιχεία περιλαμβάνεται ο κοινωνικός περίγυρος του
ατόμου και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Η προσφορά σε ένα προϊόν, μπορεί να χρησιμεύσει
ώστε να καταναλωθεί το εν λόγω προϊόν όχι μόνο από το άτομο που θα το αγοράσει αλλά
και από την παρέα του.
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14. Η ικανοποίηση του πελάτη
α) Με βάση την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας: Υπάρχουν πολλές μελέτες
που έχουν επικεντρωθεί στην σχέση μεταξύ της εμπειρίας του πελάτη και το επίπεδο
των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι η καλή
εξυπηρέτηση οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη το οποίο με τη σειρά του
συνεπάγεται αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. (Gomez et al., 2004)
β) Με βάση την συμπεριφορά των υπαλλήλων: Οι περισσότερες έρευνες που έχουν
διεκπεραιωθεί, δείχνουν πως υπάρχει θετική σύνδεση ανάμεσα στην καλή εμπειρία
των πελατών και στη συμπεριφορά των υπαλλήλων. Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο
κατά το οποίο η εξυπηρέτηση εξαρτάται σημαντικά από την επικοινωνία μεταξύ των
πελατών που εξυπηρετούνται και των καταστημάτων που παρέχουν τις υπηρεσίες.
Συνεπώς, για την δημιουργία και την ανάπτυξη μίας καλής σχέσης μεταξύ τουρίστα
και οικοδεσπότη, πρέπει η εξυπηρέτηση να είναι ποιοτική και ικανοποιητική προς τον
πελάτη ώστε να αποκομίσει την θετική εμπειρία που χρειάζεται ώστε να
ξαναεπισκεπτεί το μέρος και το ξενοδοχείο ή το κατάστημα που τον εξυπηρέτησε.
γ) Με βάση την ανεπιτυχή παροχή υπηρεσιών: Η αποτυχία παροχής υπηρεσιών και η
αποκατάστασή τους, θεωρείται από τους ερευνητές ως κρίσιμη ώρα. Πιο
συγκεκριμένα η επιτυχής ή όχι παροχή υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και μερικές φορές και των πελατών. Συνεπώς, όσο
υψηλότερη είναι η αποτυχία τόσο χαμηλότερη η κάλυψη της ανάγκης του πελάτη. Η
ανεπιτυχής παροχή υπηρεσιών χρησιμοποιείται ως κινητήριος δύναμη για τις
επιχειρήσεις ώστε να αναβαθμιστούν και να εξελίξουν τις υπηρεσίες που
προσφέρουν.

15. Η εμπειρία του πελάτη στον ξενοδοχειακό κλάδο
Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα είναι μία χώρα που στηρίζει ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας
της στον τουρισμό. Ένας τουριστικός προορισμός μπορεί να ισοδυναμεί με την εμπειρία που
αποκομίζει ο πελάτης, είτε είναι χωριό, είτε νησί, είτε ολόκληρη χώρα. Ο επισκέπτης, κατά
τη διαμονή του στον προορισμό που έχει επιλέξει, δημιουργεί διάφορες ανάγκες καθημερινά
οι οποίες σχετίζονται με το ταξίδι, τη διαμονή ή την ψυχαγωγία του.
Οι υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές, διακρίνονται σε άμεσες, όπως για
παράδειγμα η μεταφορά του επισκέπτη από τον χώρο διαμονής σε κάποιο χώρο αναψυχής
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(μουσείο ή καφέ) και σε έμμεσες. Οι έμμεσες υπηρεσίες είναι υποστηρικτικές για τις άμεσες
και βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας. Παράδειγμα έμμεσης
υπηρεσίας αποτελεί ένα τραπεζικό κατάστημα.
Από τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο τουρισμός αποτελεί υπηρεσία. Οι
τουριστικές υπηρεσίες πωλούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ευχάριστη
παραμονή του ταξιδιώτη στον προορισμό του. Η εμπειρία του επισκέπτη περιλαμβάνει όλες
τις ψυχολογικές αντιδράσεις, τη σωματική δραστηριότητα αλλά και τον χρόνο που απλά
ξεκουράζεται στο ξενοδοχείο του. Ακόμα και σε μία παρέα τουριστών που έχουν ακριβώς τις
ίδιες δραστηριότητες μέσα στη μέρα, ο καθένας θα περιγράψει διαφορετικά την εμπειρία
του.
Βασικό ρόλο για την ευχάριστη εμπειρία των επισκεπτών, παίζει το προσωπικό του
ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο, ως επιχείρηση οφείλει να παρέχει την όσο το δυνατό
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους πελάτες του και να τους κάνει να νιώθουν μοναδικοί και
ότι έχουν την προσοχή που θέλουν από το προσωπικό. Για να επιτευχθεί αυτό, η ποιότητα
εξυπηρέτησης πελατών βασίζεται σε τρία κριτήρια:
i.

Φιλική συμπεριφορά

ii.

Συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη

iii.

Εστίαση στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Τα κριτήρια αυτά εξασφαλίζουν μία υψηλού επιπέδου εμπειρία στον επισκέπτη, αφού η
επιχείρηση είναι συνεχώς ενημερωμένη για τις ανάγκες όλων των πελατών ξεχωριστά, και
αυτοί με τη σειρά τους νιώθουν ιδιαίτεροι και χαρούμενοι όταν καλύπτονται άμεσα οι
ανάγκες τους. Με όλες τις πληροφορίες που μαζεύει το ξενοδοχείο μέσω των συζητήσεων
με τους πελάτες προσαρμόζει και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους ή
μπορεί να αποσύρει κάποια υπηρεσία εάν δεν χρησιμοποιείται. Τις ίδιες διαδικασίες, όμως,
χρησιμοποιεί και για τους εργαζομένους, διότι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος θα παρέχει
ακόμα πιο ικανοποιητική εξυπηρέτηση (Browne et al, 2004).
Στην εποχή μας, όλα τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,
TripAdvisor, Booking κλπ) για την καλύτερη εξασφάλιση πληροφοριών σχετικά με την
εμπειρία των πελατών τους. Το διαδίκτυο έχει φέρει πολλές αλλαγές στον τουριστικό κλάδο
καθώς αλλάζει όλη την εξωτερική εικόνα των ξενοδοχείων από τα σχόλια των πελατών. Με
τη χρήση του διαδικτύου τα ξενοδοχεία βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία με τους πελάτες
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τους και εξελίσσουν άμεσα τις υπηρεσίες τους με βάση τις ανάγκες των πελατών
(Kυριακοπούλου, 2017).
Ένα παράδειγμα, αποτελεί η περίπτωση του ξενοδοχείου “Hilton Athens” στην Αθήνα. Ο
όμιλος Hilton προσφέρει στους πελάτες του το πρόγραμμα “Hilton Honors”, το οποίο
λειτουργεί ως πρόγραμμα ανταμοιβής. Οι πελάτες που γράφονται στο πρόγραμμα αυτό
έχουν κάποια παραπάνω προνόμια από τους υπόλοιπους, καθώς τους παρέχεται μία κάρτα
μέλους με την οποία «συλλέγουν πόντους» σε κάθε συναλλαγή με τον όμιλο. Τους πόντους
αυτούς μπορούν να τους «εξαργυρώσουν» σε διάφορες προσφορές, όπως έκπτωση ή
δωρεάν διαμονή στα ξενοδοχεία Hilton. Να σημειωθεί πως τα ξενοδοχεία του ομίλου Hilton
χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τους πόντους που μαζεύονται από τους πελάτες
(Ζαγναφέρη.2011).
Οι πελάτες μπορούν επίσης να περιγράψουν τις εμπειρίες τους και μέσω τις εφαρμογής του
TripAdvisor. Στην εφαρμογή αυτή βαθμολογούν το ξενοδοχείο και μπορούν επίσης να δουν
τις βαθμολογίες και τις κριτικές άλλων πελατών. Οι κριτικές και η βαθμολογία βασίζονται εξ
ολοκλήρου σε πραγματικές εμπειρίες των επισκεπτών και έτσι ο υποψήφιος πελάτης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να κρίνει εάν θα επισκεφτεί το ξενοδοχείο ή όχι. Με
λίγα λόγια τα σχόλια και οι βαθμολογίες που αναρτήθηκαν, είναι δημόσια και μπορούν να
ανεβάσουν την πελατεία μίας οποιασδήποτε επιχείρησης ή να την μειώσουν ριζικά. Μία
αρνητική κριτική ή μία κακή εμπειρία μπορεί να αποθαρρύνει τον υποψήφιο πελάτη να
επισκεφτεί το ξενοδοχείο και γενικότερα μία επιχείρηση. Για αυτό και η διοίκηση των
ξενοδοχείων δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις κριτικές που αναρτώνται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθεί συνεχώς να προσαρμόζεται με τις εξελίξεις που
παρουσιάζονται με την πάροδο των ετών αλλά και με τις απαιτήσεις των πελατών
(Αλμπάνη,2010).

16. Γενεαλογική θεωρία
16.1.Ταξινόμηση με βάση την γενιά
Μετά τα παραπάνω είναι σαφές ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών και ποιοι
παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία απόφασης αγοράς, είναι επίσης πολύ
σημαντικό να γνωρίσουμε τον καταναλωτή που μελετά. Οι καταναλωτές μπορούν να
ταξινομηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά για τους σκοπούς αυτής της
εργασίας ταξινομούνται από τη γενιά στην οποία ανήκουν. Πρώτον, είναι σημαντικό να γίνει
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σαφές τι είναι μια γενιά και πώς διαιρούνται οι γενιές και για να γίνει αυτό, πρέπει να
αναφερθούμε στη γενεαλογική θεωρία.
Η γενεαλογική θεωρία εξηγεί ότι κάθε γενιά παρουσιάζει κάποια προβλέψιμα
χαρακτηριστικά,

πεποιθήσεις,

αξίες και

ακόμη

και

κάποιες

κοινές

δεξιότητες,

χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, προσδοκίες και προτιμώμενο modusoperandi (Pendergast,
2010). Η γενιά αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν γεννηθεί εντός ενός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Τα κοινά χαρακτηριστικά διαμορφώνονται από
παρόμοια γεγονότα, τάσεις και εξελίξεις που έχουν βιώσει και αυτά δεν είναι απλώς μια
μόδα που θα ξεπεραστεί, αλλά θα συνεχιστεί στη ζωή τους . Για τους Howie&Strauss, (2000)
μια γενιά μπορεί να οριστεί ως μια ομάδα συνομηλίκων σε ολόκληρη την κοινωνία, που
γεννήθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο με το πέρασμα στην ενηλικίωση, οι οποίοι κατέχουν
συλλογικά ένα κοινό πρόσωπο.
Πάνω από μισό αιώνα πριν, ο Mannheim (1952) ανέπτυξε τον πυρήνα της γενεαλογικής
θεωρίας και παραμένει σχετικός σήμερα, καθώς εξήγησε τις έννοιες της γενεαλογικής θέσης
και της γενεαλογικής πραγματικότητας και των μονάδων παραγωγής. Η γενεαλογική θέση
είναι μια παθητική κατηγορία με βάση το εύρος των ετών γέννησης της γενιάς. Εκείνοι που
ανήκουν στην ίδια γενιά μοιράζονται μια κοινή θέση η οποία τους προδιαθέτει σε έναν
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τρόπο σκέψης. Η γενεαλογική πραγματικότητα εξετάζει τον
τρόπο με τον οποίο μια γενιά ανταποκρίνεται στις κοινωνικές αλλαγές. Μια ομάδα ατόμων
που μοιράζονται μια γενεαλογική θέση μοιράζονται επίσης ένα σύνολο εμπειριών κατά τη
διάρκεια των χρόνων δημιουργίας τους, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτονται, τις
αξίες και τις πεποιθήσεις τους. Οι μονάδες παραγωγής είναι οι υποομάδες σε κάθε γενιά, οι
οποίες αναγνωρίζουν τις παραλλαγές μεταξύ αυτών που γεννήθηκαν πιο κοντά στην
προηγούμενη γενιά, σε εκείνες που γεννήθηκαν στα μεσαία χρόνια και κατά τα επόμενα
χρόνια (Pendergast, 2010).
Επιπλέον, ο Pendergast (2010), αναφέρει τέσσερα βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά στη
γενεαλογική θεωρία:
1. Τέσσερις κατηγορίες γενεών: ιδεαλιστές, αντιδραστικοί, ήρωες και καλλιτέχνες. Οι
γενιές ακολουθούν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο στα στάδια του κύκλου ζωής,
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ακολουθώντας τη σειρά που αναφέρεται. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που εμφανίζονται με
συνέπεια σε διαδοχικές γενιές βάσει αυτού του παράγοντα.
2. Οι γενιές αποκτούν αξίες και συστήματα πεποιθήσεων κατά τη διάρκεια των
χρόνων διαμόρφωσης. Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών,
βοηθούν στη διαμόρφωση τέτοιων αξιών και πεποιθήσεων.
3. Τέσσερα στάδια κύκλου ζωής είναι σχετικά: παιδική ηλικία, νεαρή ενήλικη ζωή,
μέση ενήλικη ζωή και ηλικιωμένη ενήλικη ζωή.
4. Η γενιά με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της (π.χ. BabyBoomers, Generation Y).
Η γενεαλογική θεωρία χρησιμοποιείται συχνά από την τουριστική βιομηχανία για τη
διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και την πρόβλεψη προτιμήσεων από κάθε
γενιά. Πιστεύεται ότι οι έμποροι που κατανοούν τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης
γενιάς είναι σε καλύτερη θέση να προβλέψουν τις καταναλωτικές προτιμήσεις (Young
&Hinesly, 2015). Τα γνωρίσματα των γενεών χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κοινών
προτύπων σε συμπεριφορές, προτιμήσεις καταναλωτών και αξίες. Ωστόσο, έχει πολλούς
περιορισμούς και προκλήσεις, καθώς εξετάζει πολλαπλές υποθέσεις. Η πρώτη μεγάλη
πρόκληση είναι η επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τα ημερολογιακά έτη που καλύπτει κάθε
γενιά, αν και πολλοί θεωρητικοί γενεών θεωρούν ότι τα 20-22 χρόνια είναι το τυπικό εύρος
γενεών (Tsui, 2001).
Άλλες προκλήσεις της μελέτης της συμπεριφοράς των καταναλωτών βάσει της γενεαλογικής
θεωρίας είναι, πρώτον, ότι οι γενιές δεν είναι ομοιόμορφες μεταξύ πολιτισμών και τόπων. Σε
μια μελέτη που συγκρίνει μέλη της Ευρώπης και της Αμερικής της Generation Y (Millennials),
σημειώθηκε ότι υπάρχουν βασικές διαφορές στα εξωτερικά γεγονότα και τις κοινωνικές
συνθήκες που εκτέθηκαν κατά την ενηλικίωση. Ο συγγραφέας αναφέρει επίσης ότι
αμφισβητείται η αντιπροσωπευτικότητα διαφορετικών πολιτισμών στις μελέτες , καθώς
μεγάλο μέρος της υπάρχουσας έρευνας για τις χιλιετίες έχει διεξαχθεί στις Ηνωμένες
Πολιτείες (Tsai et al,2009). Επιπλέον, το να λαμβάνονται υπόψη τα στάδια του κύκλου ζωής
είναι δύσκολο, καθώς οι προτιμήσεις αλλάζουν καθώς προχωράμε στην ενηλικίωση και στη
συνέχεια στα ηλικιωμένα μας χρόνια και επομένως, δεν πρέπει να συγχέουμε
χαρακτηριστικά κοινά σε ένα στάδιο ζωής με χαρακτηριστικά από μια γενιά .
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17. Οι γενιές
Με βάση την ταυτότητα του πελάτη (Evans, 2015), είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιοι
είναι οι δύο μελλοντικοί σημαντικοί παίκτες στην ξενοδοχειακή αγορά: Generation Y και Z.
Ακόμα κι αν αυτές οι γενιές είναι το επίκεντρο της έρευνας, είναι σημαντικό να οριστεί η
έννοια της γενιάς, εκείνων που βρίσκονται τώρα στην αγορά και των αντίστοιχων
προκατόχων της. Μια γενιά ορίζεται από την ομάδα που αποτελείται από άτομα που
χαρακτηρίζονται από πανομοιότυπο υπόβαθρο, με συνέπεια να μοιράζονται ορισμένα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Beldona, Nusair και Demicco, 2009). Ο Λάνκαστερ (2002),
δήλωσε ότι η ομαδοποίηση γενεών δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για εσφαλμένη κατανομή
των χαρακτηριστικών ή τη δημιουργία στερεότυπων ιδεών. Από τους παραδοσιακούς, που
περνούν από τα Baby Boomers, Generation X, Millennials, στο Generation Z και πιο
πρόσφατα, στη Generation Alpha, έχουν συμβεί διαφορετικά γεγονότα, τα οποία
διαμόρφωσαν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, υπάρχουν ξεχωριστές απόψεις για τις
επιχειρήσεις για κάθε γενιά, καθώς και πολιτιστικές αλλαγές. Ως πρωτοπόροι στον ορισμό
μιας γενιάς, οι παραδοσιακοί γεννήθηκαν πριν από το 1946, μια γενιά που επηρεάστηκε από
πολέμους, οι οποίοι καθόρισαν τον τρόπο ζωής της. Η γενιά των Baby Boomers, είναι όσοι
γεννήθηκαν μεταξύ 1946-1964. Στη συνέχεια ήρθε η Generation X, που γεννήθηκε μεταξύ
των ετών 1965-1980 και χαρακτηριζόταν από σκεπτικισμό. Κατά την περίοδο 1981-1996
γεννήθηκε η γενιά Y, που σχηματίστηκε από καταναλωτές που ονομάστηκαν Millennials, οι
οποίοι επηρεάστηκαν από μια σημαντική αλλαγή της τεχνολογίας και των μέσων,
αναζητώντας νόημα στις εμπειρίες τους (Lancaster, and Stillman, 2002).
17.1. Baby Boomers - Ο «ιδανικός» πελάτης της αλυσίδας των ξενοδοχείων
Αυτή η γενιά είναι γεννημένη μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, και αποτελεί τον ιδανικό
πελάτη αλυσίδας ξενοδοχείων. Θεωρούνται ότι είναι πολύ πιστοί πελάτες, έχουν μεγάλο
διαθέσιμο εισόδημα και χρόνο λόγω συνταξιοδότησης ή βρίσκονται κοντά στη
συνταξιοδότηση. Πολλά ξενοδοχεία αλυσίδων τους θεωρούν ακόμα ως κύρια αγορά .
Καθώς υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, οι συνήθειές τους έχουν ερευνηθεί καλά. Ωστόσο,
ακόμη και τα χαρακτηριστικά των Baby Boomers είναι μεταβλητά. Υπάρχουν λιγότερες
μελέτες για το πώς οι Baby Boomers αλλάζουν ως πελάτες ξενοδοχείων αλυσίδων. Μπορεί
να μην ταξιδεύουν όσο πριν, αλλά είναι πιο δραστήριοι από τις προηγούμενες γενιές κατά
την συνταξιοδοτική ηλικία.
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Ο Juman (2014) υποστηρίζει ότι είναι γνώστες, περίεργοι και επιθυμούν να πειραματιστούν
με τα πιο πρόσφατα gadgets, όπως μια ρεσεψιόν με self-check-in. Ωστόσο, πάντα αναζητούν
εξατομικευμένη προσοχή με τη μορφή φυσικού προσωπικού. Προτιμούν να κάνουν κράτηση
με ανθρώπινη φωνή μέσω τηλεφώνου, αλλά δεν τους πειράζει να κάνουν online κράτηση εάν
δεν υπάρχει επιλογή. Αυτό ικανοποιεί την ανάγκη τους για εμπιστοσύνη, αξιοπιστία,
ασφάλεια και προστασία. Είναι πολύ κοινωνικοί και προτιμούν να αλληλεπιδρούν με τους
ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο, ωστόσο χρησιμοποιούν κάποιες βασικές μορφές
κοινωνικών μέσων. Αναζητούν ποιοτικό περιεχόμενο τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα νέα
μέσα. Όσον αφορά την προσαρμογή σε αυτήν τη γενιά, τα περισσότερα ξενοδοχεία αλυσίδων
επένδυσαν σημαντικά στην κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών υγείας, ασφάλειας και
κινητικότητας των Baby Boomers.
17.2. Generation X - Η κύρια αγορά για αλυσίδες ξενοδοχείων αυτήν τη στιγμή
Η Generation X είναι πιο μορφωμένη και η πρώτη τεχνολογικά καταξιωμένη γενιά στην
ιστορία. Όσοι ανήκουν σε αυτή την γενιά είναι πιο ανεκτικοί και εκτιμούν την ατομικότητα.
Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και έχουν οικογενειακό
προσανατολισμό (Karimi et al,2015). Η Generation X βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί
την κύρια αγορά για αλυσίδες ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο.
Λόγω του κύκλου ζωής τους, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλωσαν σε ένα ταχύτατα
μεταβαλλόμενο τεχνολογικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό και πολιτιστικό τοπίο, οι ανάγκες
τους αλλάζουν και τα ξενοδοχεία αλυσίδας προσαρμόζονται γρήγορα: Οι αλυσίδες έχουν
αρχίσει να αλλάζουν κάτοψη, μενού, φωτισμό και ακόμη και τον διάλογο μεταξύ πελάτη και
ρεσεψιόν. Τα μενού της Hyatt γίνονται πιο υγιεινά και η αλυσίδα παρουσιάζει το σαμπουάν
και το μαλακτικό Aveda. Τα ξενοδοχεία Hilton προσθέτουν ρολόγια συναγερμού τα οποία
είναι προσαρμοσμένα για MP3, επιτρέποντας στους επισκέπτες να ξυπνήσουν με τη μουσική
τους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό πολλών ξενοδοχείων Generation X είναι δωμάτια με
ευρύχωρες μπανιέρες και τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, εξοπλισμό για γιόγκα και
εργονομικές καρέκλες γραφείου, πισίνες και μπαρ στις στέγες, πλήρεις υπηρεσίες και άνεση.
Η Generation X γίνεται πιστή στο brand, εφόσον αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους και τα
ξενοδοχεία αλυσίδας αναγνωρίζουν την ατομικότητά τους.
Εκτός από τις πιο υγιεινές επιλογές φαγητού και την καλύτερη ποιότητα ξενοδοχείου,
εισάγονται νέες μάρκες ξενοδοχείων αλυσίδας Gen-X Η Intercontinental, η οποία λειτουργεί
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το Holiday Inn, δημιουργεί μια νέα σειρά ξενοδοχείων μπουτίκ, που ονομάζεται Hotel Indigo.
Τα δωμάτια διαθέτουν ξύλινο δάπεδο, δορυφορική τηλεόραση και στερεοφωνικά.
17.3. Millennials
Οι Millennials αναφέρεται από τους συγγραφείς ως Generation Y και από τα μέσα
ενημέρωσης ως Millennials. Είναι η τελευταία γενιά που ολοκλήρωσε τον κύκλο γέννησης
(1982 - 2002) και αποτελείται από τρεις υποομάδες (Pendergast, 2010):
1. GenerationWhy: από το 1982 έως το 1985. Γεννήθηκαν αμέσως μετά τη γενιά X και,
ως εκ τούτου, μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά με αυτήν τη γενιά.
2.Millennials: μεταξύ 1985 και 1996. Είναι το κεντρικό τμήμα της γενιάς Y, οπότε
μπορεί να επιδείξει πιο επιτακτικά τα χαρακτηριστικά της γενιάς τους (για τους σκοπούς
αυτού του έργου, χρησιμοποιούμε τον όρο Millennials για να αναφερόμαστε σε όλα τα μέλη
της γενιάς Y).
3. Generation Zeration: από το 1997 έως το 2002. Ήταν τα τελευταία άτομα που
γεννήθηκαν πριν από τη γενιά Ζ και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να παρουσιάσουν μερικά
από τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς.
Πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά υπάρχουν τα οποία μπορούν να παρέχουν ένα προφίλ
των Millennials, λιγότερα όμως είναι γνωστά για τα κίνητρα συμπεριφοράς τους (Young
&Hinesly, 2015). Οι γενικοί ορισμοί που υπάρχουν και οι διαφορές τους, καθιστούν δύσκολο
να μελετηθεί αυτήν η γενιά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις
ταξιδιωτικές τάσεις, πολλοί από αυτούς συμφωνούν ότι οι Millennials αναζητούν εμπειρίες,
τους αρέσει να μοιράζονται αυτές τις εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
ταξιδεύουν πιο συχνά.
17.3.1. Παράγοντες διαμόρφωσης των Millennials
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πιστεύεται ότι μια γενιά επηρεάζεται βαθιά κατά τη
διάρκεια του σχηματισμού τους ή τα παιδικά χρόνια, επειδή τα γεγονότα που λαμβάνουν
χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου βοηθούν στη διαμόρφωση των αξιών και των
συστημάτων πεποίθησης (Pendergast, 2010). Συνήθως συμφωνείται μεταξύ των ερευνητών
ότι οι κοινές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των χρόνων δημιουργίας έχουν παρόμοιες αξίες,
πεποιθήσεις, προτιμήσεις, κίνητρα και συμπεριφορές εντός της γενιάς και ότι αυτά τα
χαρακτηριστικά επικρατούν καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Young &Hinesly, 2015).
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Yπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που οι συγγραφείς θεωρούν ότι επηρεάζουν τις χιλιετίες
και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους. Αλλά ο συγγραφέας που ορίζει καλύτερα τους
παράγοντες που επηρέασαν αυτήν τη γενιά είναι ο Pendergast (2010), ο οποίος λέει ότι αυτά
τα χρόνια σχηματισμού για τους Millennials ευθυγραμμίστηκαν με έναν σημαντικό
μετασχηματισμό στην κοινωνία, από τη βιομηχανία στην κουλτούρα και την οικονομία της
πληροφορίας. Ο συγγραφέας περιέγραψε τους κύριους παράγοντες που επηρέασαν αυτήν
τη γενιά ως, νούμερο ένα, την εποχή της πληροφορίας. Οι Millennials ονομάζονται ακόμη και
digitalnatives επειδή είναι η πρώτη γενιά που γεννήθηκε σε αυτήν την εποχή, ενώ άλλες
γενιές που γεννήθηκαν πριν ονομάζονται ψηφιακοί μετανάστες. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα
μεγαλύτερο από το συνηθισμένο κενό παραγωγής. Οι Millennials λειτουργούν με
διαφορετική ταχύτητα, προτιμούν γραφικά από το κείμενο, συνδέονται με τον ψηφιακό
κόσμο για να παίξουν και όχι μόνο για εργασία, και θέλουν να συνδεθούν. Εκτιμούν ιδιαίτερα
τις απόψεις των άλλων όσον αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ειδικά τις απόψεις
των φίλων τους.
Δεύτερον, η εποχή της τρομοκρατίας. όπως ήταν στα παιδικά τους χρόνια, όταν συνέβησαν
οι τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 και ολόκληρος ο κόσμος είδε τις εικόνες και την κάλυψη
που είχαν τα νέα με όλες τις συνέπειές της. Λόγω αυτών των γεγονότων, ασχολούνται
ιδιαίτερα με θέματα ασφάλειας.
Και το τρίτο, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η οποία επηρέασε πολλά μέλη της
γενιάς των Millennials όταν ήταν η είσοδος τους στο εργατικό δυναμικό. Δημιούργησε
αβεβαιότητα για το οικονομικό μέλλον. Πολλοί από αυτούς έμειναν περισσότερο στο
οικογενειακό σπίτι και παρέμειναν οικονομικά εξαρτημένοι από τους γονείς τους για πολύ
περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές. Οικονομικά, τα μέλη αυτής της γενιάς είναι
αβέβαιοι καταναλωτές με βραχυπρόθεσμες επιθυμίες, έχουν επίσης περισσότερους
πειρασμούς να ξοδέψουν τα χρήματα και είναι πιθανό να βασίζονται στην πίστωση
(Pendergast, 2010).
Άλλοι παράγοντες που αναφέρονται από διάφορους συγγραφείς ως γεγονότα που
επηρέασαν τους Millennials είναι, η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η άνοδος της εποχής της
πληροφορίας και η ευρεία χρήση του Διαδικτύου (Lietal., 2013), ενώ άλλοι αναφέρουν την
προσοχή των γονέων τους BabyBoomer, οι οποίοι τους προστάτευαν και τους έδωσαν την
αίσθηση της αξίας (Howe&Strauss, 2000). Για τους Howe&Strauss η κοινή τοποθεσία στην
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ιστορία των Millennials τους έχει καθορίσει. Μεγάλωσαν στη δεκαετία του '90 με τους
πολιτιστικούς πολέμους, τις νέες τεχνολογίες, τις παγκόσμιες αγορές και την απάθεια των
πολιτών. Επίσης, οι εμπειρίες που δεν γνωρίζουν οι Millennials διαδραμάτισαν σημαντικό
ρόλο, όπως η ζωή χωρίς όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις με τις οποίες μεγάλωσαν, χωρίς
Διαδίκτυο, χωρίς περίπλοκα βιντεοπαιχνίδια και υπολογιστές (Howe&Strauss, 2000).
Ως οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν τη γενιά, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμπίπτουν
με τη βιβλιογραφία και ορισμένοι άλλοι που δεν το κάνουν. Αλλά κυρίως, μπορεί να συναχθεί
ότι υπάρχει κάποια συναίνεση ότι η αυγή της εποχής της πληροφορίας, το Διαδίκτυο με όλες
τις συνέπειες για τη συνδεσιμότητα, την παγκοσμιοποίηση και τη διαθεσιμότητα γνώσεων
έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.
17.3.2 Τα χαρακτηριστικά των Millennials
Σύμφωνα με τον Howe (2007, στο Pendergast 2010), υπάρχουν 7 βασικά χαρακτηριστικά που
χαρακτηρίζουν τους Millennials, αυτά είναι:
1. Ειδικό: Θεωρείται ξεχωριστό από τους γονείς καθώς συνήθως προέρχονται από
οικογένειες με λιγότερα μέλη. Έχουν εκτεθεί στη συμπεριφορική διαχείριση των γονέων που
έχει μετατοπιστεί από την τιμωρία σε θετική ενίσχυση.
2. Προστατευμένο: Προστατεύεται από γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Κατά τη
διάρκεια των χρόνων δημιουργίας τους, θεσπίστηκαν αρκετοί νόμοι για την προστασία τους,
όπως υποχρεωτικά κράνη ποδηλάτου και ζώνες ασφαλείας. Υπάρχει κάποια συζήτηση για το
αν είναι υπερβολικά προστατευμένοι. Συνήθως ασχολούνται με την ασφάλεια.
3. Αυτοπεποίθηση: Αποδέχονται την αβεβαιότητα και αυτή η εμπιστοσύνη δεν έχει
επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, για αυτούς. Μετά την απαισιοδοξία του Gen X, της
προηγούμενης γενιάς, οι Millennials θεωρούνται ως μια πιο αισιόδοξη γενιά. σύμφωνα με
έρευνες, εννέα στους δέκα Millennials δήλωσαν ότι είναι χαρούμενοι και με αυτοπεποίθηση
(Howe&Strauss, 2000).
4. Ομαδικό προσανατολισμό: Περισσότεροι γονείς αναζητούν για τα παιδιά τους να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή σε
οργανωμένα αθλήματα. Πολλές σχολικές πρακτικές ενισχύουν την αξία των ομάδων. Πολλοί
συγγραφείς τους ορίζουν επίσης ως συνεργάτες (Howe&Strauss, 2000) και τείνουν προς την
ομαδική δραστηριότητα .
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 38

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

5. Συμβατικό: Οι προηγούμενες γενιές είχαν την τάση να δεσμεύονται υπερβολικά για
την επίτευξη στόχων εργασίας μερικές φορές εις βάρος της οικογενειακής ισορροπίας. Τα
μέλη των Millennials δεν θέλουν να επαναλάβουν αυτά τα μοτίβα για τους εαυτούς τους, και
ως εκ τούτου, οι φιλοδοξίες τους είναι πιο συμβατικές με επίκεντρο την καριέρα, την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
6. Πιεσμένος: Από τα χρόνια της διαμόρφωσής τους, οι γονείς των Millennials έδωσαν
μεγαλύτερη έμφαση στα παιδιά τους ώστε να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μετά το
σχολείο, οπότε θεωρούνται ότι πιέζονται με τυποποιημένες δραστηριότητες γεμίζοντας
πολλές ώρες των ημερών τους.
7. Επίτευξη: Οι Millennials αποτελούν την γενιά για την οποία έχει δοθεί μεγάλη
έμφαση στη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και επιτυχίας.
Άλλα χαρακτηριστικά που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία που αποδίδεται στις χιλιετίες
είναι:
- Είναι οπαδοί των κανόνων και αποδέχονται την εξουσία, και αυτό αποδεικνύεται
στα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας ανηλίκων που αναφέρθηκαν στην Αμερική, σε
σύγκριση με αυτά που αναφέρονται στη δεκαετία του '90. Μειώθηκαν επίσης οι αμβλώσεις
και οι εγκυμοσύνες μεταξύ των εφήβων (Howe&Strauss, 2000). Αισθάνονται επίσης πιο
κοντά στους γονείς τους και ταυτίζονται με τις αξίες τους. Είναι έξυπνοι και δείχνουν
γοητευμένοι από τις τεχνολογίες , πιστεύοντας ότι είναι ωραίο να είσαι έξυπνος
(Howe&Strauss, 2000).
17.3.3. Η σημασία των Millennials στον τουρισμό
Ο αντίκτυπος των Μillennials στη βιομηχανία φιλοξενίας τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και
η βιομηχανία προσαρμόζει τα προϊόντα και τις προσφορές της για να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις τους. Οι Millennials πιστεύεται ότι επικεντρώνονται στην εμπειρία και βάσει
αυτής της αλλαγής στις προτιμήσεις, οι ξενοδόχοι αναζητούν καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις
σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα διαμονής ( Engel et al, 2011). Οι Millennials αποτελούν
γενιά μεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος στον τουριστικό κλάδο, επειδή είναι οι νέοι που
εισέρχονται ή έχουν εισέλθει πρόσφατα στο εργατικό δυναμικό. Οι Millennials υπολογίζεται
ότι στο σύνολό έφτασαν τα μέγιστα χρόνια δαπανών τους, περίπου το 2017. Ωστόσο, είναι
το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα για ταξιδιωτικές δαπάνες (Lee, 2013). Ανακηρύσσονται
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ως η επόμενη μεγάλη ομάδα καταναλωτών και ταξιδεύουν πιο συχνά από τις προηγούμενες
γενιές (Li et al., 2013).
Μια μελέτη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φοιτητών και Εκπαιδευτικών Ταξιδιών της
Νεολαίας (WYSETC) αποκάλυψε ότι οι Millennials ταξιδεύουν πιο συχνά, εξερευνούν
περισσότερους προορισμούς, ξοδεύουν περισσότερα για ταξίδια, κάνουν κράτηση
περισσότερο μέσω Διαδικτύου, διψούν για εμπειρία και πληροφορίες, είναι ατρόμητοι
ταξιδιώτες και αποσκοπούν στο να απορροφούν πολλά από τα ταξίδια τους (Richards, 2007).
Αυτή η γενιά δίνει προτεραιότητα στα διεθνή ταξίδια πάνω από την κατοχή ακινήτου,
εσωτερικού ταξιδιού ή ιδιοκτησίας αυτοκινήτου (TravelMole, 2008 on Pendergast, 2010).
Η Δρ. Stephanie Hein (Hein 2015), Διευθυντής Τμήματος Διοίκησης Φιλοξενίας και
Εστιατορίων στο Missouri State University (ΗΠΑ), αποκαλύπτει τους βασικούς παράγοντες
σχετικά με τους Millennials στον τομέα:
1. Οι Millennials είναι πιο πρόθυμοι να ξοδέψουν σε πολυτέλειες: το συμπέρασμά της
βασίζεται σε μια έρευνα Chase Marriott Rewards από το 2014, η οποία δείχνει ότι το 48% των
Μillennials προτιμούν τις ξενοδοχειακές εμπειρίες που προσφέρουν πολυτελείς ή εξαιρετικά
premium υπηρεσίες.
2. Επίδραση της κοινωνικής σύνδεσης, της ευκολίας και του καθεστώτος ελίτ: η
απόφαση αγοράς επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα κοινωνικά μέσα και τις κοινωνικές
συνδέσεις. Η έρευνα Chase Marriott Rewards αποκάλυψε ότι το 44% από αυτούς αναζητούν
συμβουλές στο διαδίκτυο και το 97% μοιράζονται τις εμπειρίες τους στα κοινωνικά τους
μέσα. Οι Millennials θέλουν επίσης να συνδεθούν με άλλους και να αναζητήσουν ευκαιρίες.
Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι λειτουργούν σε έναν κόσμο κατ 'απαίτηση, και ως εκ
τούτου, εκτιμούν την ευκολία και την προσβασιμότητα.
3. Οι Millennials προτιμούν την τεχνολογία έναντι του πρόσθετου κόστους
4. Διατήρηση της ποιότητας σε σχέση με την ποσότητα.
5. Η ανάγκη για βιωσιμότητα: οι Μillennials τείνουν να προτιμούν εκείνα τα
ξενοδοχεία που ασκούν εταιρική ιθαγένεια και καθιερώνουν φιλικές προς το περιβάλλον
πολιτικές.
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17.4. Generation Z
Κάθε γενιά είναι πιο περίπλοκη από την προηγούμενη. Η Generation Z δεν αποτελεί
εξαίρεση, είναι πιο έξυπνη γενιά από την γενιά των Baby Boomers και πολύ πιο φιλόδοξη
από αυτή των Millennials (Kingston, 2014). Θεωρείται ο πιο περίπλοκος αγοραστής όλων των
εποχών (Davies, 2013; FITCH, 2015). Ένα παράδοξο από μόνο του είναι το γεγονός πως ο
καταναλωτής Z έχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα προσοχής και ζει σε μια συνεχή κατάσταση
μερικής προσοχής και υπερφόρτωσης πληροφοριών (Gupta et al, 2010).
Οι έφηβοι της περιόδου 2010-2018 μεγαλώνουν σε ένα περίπλοκο οικονομικό, κοινωνικό πολιτισμικό και περιβαλλοντικό τοπίο, που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη παγκόσμια
οικονομική κρίση και αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, εκρήξεις κοινωνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν φτάσει στον ακραίο και επιταχυνόμενο
καταναλωτισμό, πολλαπλασιασμένες περιβαλλοντικές καταστροφές και επιταχυνόμενη
εξάντληση πόρων, ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από ποτέ και κοινωνικές
ανισότητες αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, παρατηρούνται ανησυχητικά υψηλά
ποσοστά κατάθλιψης και άγχους, παγκόσμια παχυσαρκία.
Η έρευνα των Sparks & Honey βρήκε μερικά βασικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη γενιά Z: Το
60% των Gen Zers θέλουν θέσεις εργασίας που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε
σύγκριση με το Gen Ys. Το 72% των Gen Zers θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Το 56% των Gen Zers είπε ότι προτιμούν να εξοικονομήσουν χρήματα παρά να ξοδέψουν - με
άλλα λόγια, θεωρούνται, συνδέονται, επινοούν και επηρεάζουν πολλές πλατφόρμες.
Εμπιστεύονται τους συνομηλίκους τους, όχι τους εμπόρους . Έχουν επίσης περιβαλλοντική
συνείδηση για να κάνουν τη διαφορά, είναι μορφωμένοι, εργατικοί, συνεργάσιμοι και
πρόθυμοι να χτίσουν έναν καλύτερο πλανήτη . Αναζητούν συνεχώς την καινοτομία, την
πρωτοτυπία και την εμπειρία. Εκτιμούν τα συναισθήματα, αλλά αποτυγχάνουν να
προβληματιστούν και να δουν τη μεγαλύτερη εικόνα αντ 'αυτού. Είναι η γενιά όπου η γραμμή
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι πιο θολή από ποτέ.
Για αυτήν την εξαιρετικά απαιτητική γενιά, όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών και το
μάρκετινγκ, τα ξενοδοχεία, θα πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση του καταναλωτή Ζ
τονίζοντας τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της προσφερόμενης υπηρεσίας. Οι Gen
Zers αναμένουν συνεχή καινοτομία, διάλογο και θέλουν να είναι μέρος της διαδικασίας
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καινοτομίας, είναι χαρούμενοι που έχουν ένα προϊόν beta σήμερα, με την υπόσχεση για ένα
καλύτερο αύριο το οποίο θα το έχουν δημιουργήσει από κοινού (Hershatter, Epstein, 2010).
Σπάνια, αν υπήρξε ποτέ, ο κόσμος έχει βιώσει τόσο μεγάλη αλλαγή που έχει συμβεί στη
σύντομη διάρκεια ζωής τους. Πολιτικά, κοινωνικά, τεχνολογικά και οικονομικά, κινούμαστε
με μεγάλη ταχύτητα. Αυτές οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει μια γενιά πολύ διαφορετική από
οποιαδήποτε γνωστή στο παρελθόν. Όλες οι επιχειρήσεις, ελπίζοντας να συνδεθούν με
αυτούς τους καταναλωτές και την ήδη αγοραστική τους δύναμη ύψους 44 δισεκατομμυρίων
δολαρίων (Mintel Reports, 2013) πρέπει να καταλάβουν ποιοι είναι, τι θέλουν και πώς το
θέλουν.
Ο βασικός παράγοντας που διαφοροποίησε αυτές τις δύο ομάδες, εκτός από την ηλικία τους,
ήταν το στοιχείο της αυτογνωσίας έναντι του εγωκεντρισμού, που σημαίνει ότι οι νεότεροι
άνθρωποι έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο τους στον κόσμο ως μέρος ενός
μεγαλύτερου οικοσυστήματος και την ευθύνη τους να βοηθήσουν ώστε βελτιωθεί. Οι
νεότεροι αναζητούν να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις σε αντίθεση με τους υπόλοιπους
μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι νεότεροι, δεν αποτελούν απλώς
επέκταση των Millennials αλλά είναι μια νέα γενιά με μοναδικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και
συμπεριφορές.

18. Καινοτομία και ξενοδοχειακός κλάδος
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για πρωτοτυπία, συνεχή καινοτομία και αλλαγή η οποία
καθορίζει τη γενιά Ζ μπορεί να υπάρχει ζήτημα γενικού κενού στον ευρύτερο ξενοδοχειακό
κλάδο. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχεία του Ηνωμένου Βασιλείου και των
ΗΠΑ οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος της φιλοξενίας είναι μάλλον αντιδραστικός όσον
αφορά την καινοτομία . Τις περισσότερες φορές τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια εφαρμόζουν
αλλαγές μόνο όταν εξαναγκάζονται από μια κρίση ή από τις συνθήκες της αγοράς. Η έλλειψη
δημιουργικότητας και οράματος για το μέλλον, η υλοποίηση της τεχνολογίας και οι δυσκολίες
χρήσης της, καθώς και οι περιορισμοί του προϋπολογισμού μπορεί να είναι κάποιοι λόγοι
για να καθυστερήσουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή νέων μεθόδων λειτουργίας.
Δεν υπάρχει επαρκής έρευνα σχετικά με τους λόγους πίσω από αυτήν την απροθυμία για
αλλαγή ή τον τρόπο διάδοσής της σε όλες τις γενιές του XYZ. Οι συζητήσεις σχετικά με τις
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 42

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης υποδηλώνουν ότι η καινοτομία - ιδίως η τεχνολογική
καινοτομία - οδηγεί συχνά σε τυποποίηση και καταστροφή της ατομικότητας, της
πρωτοτυπίας και της αίσθησης του τόπου. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι αλυσίδες
ξενοδοχείων επηρεάζονται από αυτήν τη διαδικασία περισσότερο από τα ανεξάρτητα και
μεμονωμένα ξενοδοχεία. Από τον ίδιο τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά τους, οι
ξενοδοχειακές αλυσίδες αποτελούν αναπαράσταση μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.
Μια σύγκριση μεταξύ του Premier Inn Preston Central και του The Park Hotel Preston
αποκαλύπτει ότι οι τιμές, η τοποθεσία και οι αγορές-στόχοι είναι παρόμοιες. Ωστόσο, το
ανεξάρτητο ξενοδοχείο προσφέρει μια αίσθηση τόπου και προσωπικότητας με το προσωπικό
που διαχειρίζεται την υποδοχή. Με την περιγραφή του, το Park Hotel ξεχωρίζει ως προς την
παλιομοδίτικη φιλοξενία και εξυπηρέτηση: Το Park Hotel είναι 3 αστέρων που χτίστηκε το
1903. Είμαστε το μόνο ξενοδοχείο 3 αστέρων που ανήκει ανεξάρτητα και λειτουργεί στο
Preston, ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε μια καλύτερη, και πιο
προσωπική εξυπηρέτηση για τη διαμονή σας, το The Edwardian Mansion house
χρονολογείται από το 1903 και διατηρεί τα υπέροχα χαρακτηριστικά της περιόδου
(TripAdvisor, 2014).
Από την άλλη πλευρά, τα ξενοδοχεία αλυσίδων με την καινοτόμο υπηρεσία αυτοελέγχου,
βελτιώνει την αίσθηση οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι το ιδιόμορφο, μοναδικό, ανεξάρτητο
ξενοδοχείο που σίγουρα θα προσελκύσει ένα Baby Boomer, μπορεί επίσης να προτιμηθεί
από έναν πελάτη Generation Z. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το μέλλον των αλυσίδων
είναι να υιοθετήσει μια ανεξάρτητη εμφάνιση και αίσθηση ξενοδοχείου. Κάθε ξενοδοχείο
στην αλυσίδα πρέπει να έχει διαφορετική εμφάνιση και να προσφέρει μια μοναδική
ατμόσφαιρα. Η ύπαρξη ενός θέματος για κάθε ξενοδοχείο στην αλυσίδα και η συμπερίληψη
του Gen-Z στο σχεδιασμό του προϊόντος του ξενοδοχείου ίσως χρειαστεί να εξεταστεί καθώς
αυτή η γενιά μεγαλώνει.

18.1. Οι γενιές που δημιουργούν την επανάσταση στον ξενοδοχειακό κλάδο
Οι Millennials, στην πλειοψηφία τους, έχουν ταξιδέψει περισσότερο από τους γονείς τους
(Valentine and Powers (2013). Βλέπουν τις μάρκες ως μια μορφή έκφρασης ποιοι είναι, τη
μοναδικότητά τους (Gupta, Brantley and Jackson, 2010). Συγκριτικά με τις προηγούμενες
γενιές, η Generation Y είναι ο πρωταγωνιστής μιας καταναλωτικής κουλτούρας, καρπός μιας
αξιοσημείωτης τεχνολογικής προόδου (Hanzaee και Aghasibeig, 2010). Αυτές οι εξελίξεις
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εδραιώνουν μια εποχή όπου τα άμεσα μηνύματα και το περιεχόμενο των μέσων είναι ο
κανόνας για τη γενιά (Barbagallo, 2003).
Τα μέλη της Generation Y διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα μέσων, είτε με τη μορφή ιστολογίων,
κριτικών είτε γενικών κοινωνικών μέσων, όπου μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα
συναισθήματά τους σχετικά με ένα προϊόν / υπηρεσία (Hershatter and Epstein, 2010). Κατά
συνέπεια, η προσφορά ωφελείται σε αυτό, συλλέγοντας κριτικές απευθείας από τους
καταναλωτές τους μέσω αυτών των καναλιών (Engel et al., 2011). Εν συντομία, ένα μήνυμα
που στοχεύει τους Millennials πρέπει να είναι απλό και γνήσιο ( Pesquera, 2005). Όσοι
ανήκουν στην Generation Y, είναι ενεργοί χρήστες των κοινωνικών μέσων, και τα οποία
συνδέονται εγγενώς με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εκτός αυτού, καθώς εκτιμούν τη
δύναμη να επηρεάζουν άλλους καταναλωτές στις κριτικές προϊόντων και υπηρεσιών τους, οι
Millennials θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ισχυρές πεποιθήσεις (Zhang,
Omran και Cobanoglu, 2017).
Η Generation Z, θεωρείται Διαδικτυακή Δημιουργία, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται από
ετερογενή παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα, προτιμώντας iPads και smartphone (Ozkhan και
Solmaz, 2015). Η γενιά Generation Z θεωρείται ότι είναι η γηράσκουσα γενιά, καθώς, σε
σύγκριση με άλλες γενεές, έχουν μεγαλύτερους γονείς και, από εκπαιδευτικής απόψεως,
μεγαλύτερους δασκάλους (Levickaite, 2010). Ως αποτέλεσμα, αυτά τα άτομα αναπτύσσονται
ταχύτερα.
Οι Millennials και Generation Z είναι οι πιο σημαντικοί χρήστες του Διαδικτύου, είτε το
χρησιμοποιούν επαγγελματικά είτε για επικοινωνιακές ανάγκες, περνώντας πολύ χρόνο στο
διαδίκτυο (Issa και Isaias, 2016). Επιπλέον, και οι δύο ομάδες προτιμούν να διαβάζουν
σύντομα στοιχεία, όταν περιηγούνται στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις κινητές τους
συσκευές (Perez, 2008).

18.2. Υιοθέτηση τεχνολογίας
Η ανάπτυξη διαδικτυακών αγορών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσαν πολύ
σημαντικές καινοτομίες. Ωστόσο, δεν αντιδρά κάθε πολιτισμός ή αγορά με τον ίδιο τρόπο ή
υιοθετεί εξίσου κάθε τεχνολογία. Ορισμένες αλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθούν για την
προσαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών σε έναν τομέα ή σε ένα προϊόν ή υπηρεσία που
παρέχεται, προκειμένου να αυξηθεί η ικανοποίηση, να αυξηθεί το ενδιαφέρον περισσότερων
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καταναλωτών ή να βελτιωθεί η γενική αποδοτικότητα, από τις αεροπορικές εταιρείες έως
τους λιανοπωλητές .
Προηγούμενη έρευνα αναφέρει ότι η προετοιμασία της αγοράς-στόχου για χρήση
τεχνολογίας διαφέρει, το οποίο συνήθως ονομάζεται ηλεκτρονική ετοιμότητα ή ετοιμότητα
τεχνολογίας. Ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, η ηλεκτρονική
ετοιμότητα μπορεί να είναι διαφορετική, ως αποτέλεσμα του ιστορικού του ατόμου και των
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του καταναλωτή (Lin, and Hsieh, 2007).
Οι Millennials αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη και προσοδοφόρα αγορά, αλλά και ένα
πολύπλοκο και αντιφατικό τμήμα καταναλωτών για τις ξενοδοχειακές αλυσίδες. Αν και δεν
υπάρχει συμφωνία για το προφίλ και τους αριθμούς, οι εργαζόμενοι της Generation Y
αποτελούν περίπου το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι μια από τις μεγαλύτερες
κατηγορίες γενεών στον κόσμο. Αντίθετα, η Generation X είναι περίπου 21% και οι Baby
Boomers περίπου 18% του παγκόσμιου πληθυσμού (GenerationY.com, 2015). Η προσαρμογή
στις απαιτήσεις της γενιάς Υ θεωρείται ως επείγουσα προτεραιότητα που δεν μπορούν να
χάσουν οι ξενοδοχειακές αλυσίδες. Μια σειρά από επώνυμες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν
επίκεντρο τους Millennials συμπεριλαμβανομένων των Starwood'sAloft, W και Element.
Intercontinental's Hotel Indigo, Como Hotels & Resorts, Choice Hotels, Cambria Hotels &
Suites, Hilton's Home2 Suites(Langfield, 2014).
Αυτές οι αλυσίδες ξενοδοχείων τείνουν να κάνουν διάκριση μεταξύ του ταξιδιώτη αναψυχής
Gen-Y και του επαγγελματία ταξιδιώτη Gen-Y και στοχεύουν ένα ή και τα δύο τμήματα. Οι
αλυσίδες ξενοδοχείων διαπιστώνουν ότι το δωρεάν internet, περισσότερες πρίζες και το
μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων δεν αρκούν για να κάνουν πιστούς τους πελάτες της Gen-Y
(Langfield, 2014). Ορισμένες φωνές υποστηρίζουν ότι η λύση είναι η εξατομίκευση μέσω
στοχευμένων προγραμμάτων αφοσίωσης και η καλή κατανόηση των διατροφικών
προτιμήσεων και ποτών του Gen-Y (Jhunjhunwala στο Langfield, 2014). Άλλοι υποστηρίζουν
την προσαρμοσμένη τεχνολογία, τον εξορθολογισμένο εσωτερικό σχεδιασμό του
ξενοδοχείου, μια αλλαγή στην υπηρεσία, τις ανέσεις και την δυνατότητα για άθληση στην
ξενοδοχειακή μονάδα (Mettler, 2015). Αν και καμία από τις διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες
δεν έχει κατακτήσει την αγορά, η Mariott έχει σημειώσει κάποια πρόοδο. Η Marriott
προσπαθεί να στοχεύσει τόσο στον ταξιδιώτη αναψυχής της Gen-Y με ένα νέο οικονομικό
ξενοδοχείο (MOXY), όσο και στον επαγγελματία ταξιδιώτη της Gen-Y με μια επώνυμη
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ξενοδοχειακή μάρκα (AC Hotels). Η ξενοδοχειακή αλυσίδα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό
στην κατανόηση των χαρακτηριστικών των Millennials.
Το 2013, η Marriott ανακοίνωσε μια νέα προσιτή ξενοδοχειακή αλυσίδα που στοχεύει ειδικά
τους ταξιδιώτες αναψυχής Millennials και η οποία ονομάζεται MOXY: το MOXY, η νεότερη
μάρκα της Marriott, εστιάζει στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία 3 αστέρων. Το MOXY
επικεντρώνεται στον Millennial ταξιδιώτη, ο οποίος κατανοεί ότι το στυλ μπορεί να υπάρχει
και σε ελκυστικές τιμές. (επίσημος ιστότοπος, Moxy-hotels Marriott, 2015a). Η φιλοσοφία της
εταιρείας φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τα χαρακτηριστικά των Millennials: Η Moxy
προσφέρει έναν νέο τρόπο ταξιδιού στον οποίο η οικονομική προσιτότητα δεν σημαίνει
ταυτόχρονα και θυσία στο στυλ, ούτε απώλεια άνεσης (επίσημο φυλλάδιο παρουσίασης,
Moxy-hotels Marriott, 2015b).
Σύμφωνα με τον Schroer (2008) ένας στους εννέα Millennials έχει μια πιστωτική κάρτα που
έχει δημιουργηθεί από έναν γονέα. Ωστόσο, όλες οι αγορές ικανοποιούν επιλογές τρόπου
ζωής και δεν βασίζονται στις ανάγκες αλλά βασίζονται στη θέληση. Επομένως, η γενιά
Millennials έχει λιγότερη οικονομική σταθερότητα, αλλά μια ισχυρότερη έλξη για κομψά
προϊόντα και έναν κομψό τρόπο ζωής. Ο Cussen (2015) παρουσιάζει μια μελέτη του Towers
Watson, η οποία υπογραμμίζει κάποιες αξιοσημείωτες τάσεις δαπανών των Millennials, όπως
η τάση τους να αγοράζουν ρούχα σχεδιαστών σε καταστήματα με έκπτωση όπως το Sam's
Club και το Costco, καθώς και η τάση να αγοράζουν φτηνότερες μπύρες ενώ επενδύουν σε
καλύτερες μάρκες κρασιού. Η γενιά των Millennials φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ένα
ενδιαφέρον παράδοξο: είναι οικονομικά ευάλωτη, με εθισμό στον μοντέρνο τρόπο ζωής,
αλλά σε τιμές με έκπτωση. Μια οικονομική ξενοδοχειακή αλυσίδα με μια κομψή ατμόσφαιρα
ή ένα boutique ξενοδοχείο σε προσιτή τιμή φαίνεται να είναι το ιδανικό προϊόν φιλοξενίας
για τους Millennials (Moxy-hotels Marriott, 2015a).
Οι τοποθεσίες επιλέγονται σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρείας και το προφίλ των
καταναλωτών. Το πρώτο ξενοδοχείο άνοιξε στο Μιλάνο της Ιταλίας το 2013 και
παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2015 με σχέδια να επεκταθεί γρήγορα στη Νέα
Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Σιάτλ, τη Νέα Ορλεάνη, το Σικάγο, το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη,
το Βερολίνο, την Κοπεγχάγη και το Λονδίνο από το τέλος του 2017. Η αλυσίδα ξενοδοχείων
σχεδιάζει να επεκταθεί σε περίπου 150 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ (Mas,
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2013, Moxy-hotelsMarriott, 2015a). Οι τοποθεσίες επιλέγονται λόγω της κομψής τους
ατμόσφαιρας και ελκύουν τους ταξιδιώτες της γενιάς Millennials.
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Κεφάλαιο III: Μεθοδολογία Έρευνας
19. Σκοπός
Η συγκεκριμένη έρευνα, έχει ως στόχο τη μελέτη των απόψεων πελατών ξενοδοχείων
συγκεκριμένων γενεών (Millennials και Generation Z), τόσο σχετικά με την διαδικασία
εύρεσης του επιθυμητού ξενοδοχείου, όσο και με την ικανοποίησή τους από τη διαμονή σε
αυτά και την αντιμετώπιση που είχαν ακόμα και μετά την αναχώρησή τους.

20. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν είναι τα εξής:
➢ Η γενιά στην οποία ανήκουν οι ερωτηθέντες, επηρεάζει την ικανοποίησή τους από τις
παροχές του ξενοδοχείου;
➢ Η γενιά στην οποία ανήκουν οι ερωτηθέντες, επηρεάζει τα κριτήρια με τα οποία
αξιολογούν ένα ξενοδοχείο;
➢ Η ποιότητα του ξενοδοχείου (πόσων αστέρων είναι), επηρεάζει την ικανοποίηση των
πελατών του από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει;

21. Δείγμα
Η έρευνα διεξήχθη σε 120 πελάτες ξενοδοχείων, οι οποίοι ανήκουν είτε στην γενιά
των Millennials είτε στην Generation Ζ. Κατά πλειοψηφία το δείγμα αποτελούνταν από
γυναίκες, διαφόρων επιπέδων μόρφωσης και επαγγέλματος.

22. Ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας, αποτελείται από 6 βασικές ενότητες, οι οποίες
περιλαμβάνουν συνολικά 55 μεταβλητές/ερωτήσεις. Μέσα σε αυτές, οι 22 είναι κλειστού
τύπου, 4 είναι πολλαπλής επιλογής και οι υπόλοιπες είναι ερωτήσεις τύπου Likert.

23. Μέθοδος ανάλυσης
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, αντλήθηκαν από φόρμες Google και
περάστηκαν στο λογισμικό SPSS v25. Από εκεί, προέκυψαν όλοι οι πίνακες και τα γραφήματα,
με εξαίρεση κάποια ραβδογράμματα για τα οποία χρησιμοποιήθηκε το Excel 2019. Στην
περιγραφική στατιστική παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε όλο
το ερωτηματολόγιο, ενώ στην επαγωγική στατιστική κατασκευάστηκαν κάποιες νέες
μεταβλητές, οι οποίες ενσωματώνουν την ικανοποίηση των πελατών από τα ξενοδοχεία στα
οποία διέμειναν, οι οποίες συσχετίστηκαν με κάποιες δημογραφικές ερωτήσεις ώστε να
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απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Οι έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το t-test και
ο Pearson.
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Κεφάλαιο IV: Αποτελέσματα
24. Περιγραφική στατιστική
Στην παρούσα έρευνα, διερευνήθηκαν τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η
επιλογή ενός ξενοδοχείου με σκοπό την αναψυχή, την εργασία ή συνδυασμό των δυο. Για
τον λόγο αυτόν χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 6 ενοτήτων όπως αναφέρθηκε στην
ενότητα της μεθοδολογίας.
24.1. Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων,
τα οποία είναι το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης και το μηνιαίο
εισόδημα τους.
Στον Πίνακα 1 και το αντίστοιχο Γράφημα 1, παρουσιάζεται το φύλο των
συμμετεχόντων. Όπως φαίνεται, οι γυναίκες αποτελούν το 65.8% των ερωτηθέντων, ενώ οι
άνδρες το 34.2%.
Πίνακας 1: Φύλο
Cumulative

Valid

Frequency

Valid Percent

Percent

Άντρας

41

34,2

34,2

Γυναίκα

79

65,8

100,0

Total

120

100,0

Γράφημα 1: Φύλο
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Στον παρακάτω Πίνακα 2 και το Γράφημα 2, παρουσιάζονται οι χρονικές περίοδοι
κατά τις οποίες γεννήθηκαν οι ερωτηθέντες. Παρατηρείται πως το 62.5% έχει γεννηθεί
μεταξύ του 1981 και του 1996 (Millennials), ενώ το υπόλοιπο 37.5% καταλαμβάνουν όσοι
γεννήθηκαν από το 1997 έως το 2012.
Πίνακας 2: Ηλικία

Valid

1981- 1996
(Millennials)
1997- 2012
(Generation Z)
Total

Frequency
75

Valid
Percent
62.5

Cumulative
Percent
62.5

45

37.5

100.0

120

100.0

Γράφημα 2: Ηλικία
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Στον επόμενο Πίνακα 3 και το Γράφημα 3, παρατίθεται το επάγγελμα των
ερωτηθέντων. Παρατηρείται πως το 31.7%, που αποτελεί και την πλειοψηφία, είναι ιδιωτικοί
υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι καταλαμβάνουν
ίσο ποσοστό της τάξεως του 22.5%, οι φοιτητές αποτελούν το 12.5% και οι συνταξιούχοι το
10.8%.
Πίνακα 3: Επάγγελμα

Valid

Φοιτητής
Ελεύθερος
Επαγγελματίας
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Δημόσιος Υπάλληλος
Συνταξιούχος
Total

Frequency Valid Percent
15
12.5
27
22.5
38
27
13
120

31.7
22.5
10.8
100.0

Cumulative
Percent
12.5
35.0
66.7
89.2
100.0

Γράφημα 3: Επάγγελμα
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Στον Πίνακα 4 και το Γράφημα 4 που ακολουθούν, παρουσιάζεται το επίπεδο
εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα. Παρατηρείται πως το 40% είναι
απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, το 29.2% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών,
το 21.7% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 9.2% πρωτοβάθμιας.

Πίνακας 4: Επίπεδο εκπαίδευσης
Cumulative

Valid

Frequency

Valid Percent

Percent

Πρωτοβάθμια

11

9,2

9,2

Δευτεροβάθμια

26

21,7

30,8

ΑΕΙ/ΤΕΙ

48

40,0

70,8

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

35

29,2

100,0

Total

120

100,0

Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης
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Ακολουθεί ο Πίνακας 5 και το Γράφημα 5, όπου παρουσιάζεται το μηνιαίο εισόδημα
των ερωτηθέντων. Όπως φαίνεται, το 38.3% έχει εισόδημα από 1001-1500 ευρώ, το 20.8%
αμείβεται με 501 έως 1000 ευρώ μηνιαίως, το 18.3% με 2001 ευρώ και άνω, το 13.3% με
1501-2000 ευρώ και το 9.2% με έως 500 ευρώ.
Πίνακας 5: Μηνιαίο εισόδημα
Cumulative

Valid

Frequency

Valid Percent

Percent

Έως 500€

11

9.2

9.2

501- 1.000€

25

20.8

30.0

1.001- 1.500€

46

38.3

68.3

1.501- 2.000€

16

13.3

81.7

2.001€ και άνω

22

18.3

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 5: Μηνιαίο εισόδημα
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24.2. Ενότητα 2: Εισαγωγικά
Τελευταία φορά που διαμείνατε σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται ο σκοπός του ταξιδιού των ερωτηθέντων,
αναφέρουν το με ποιο άτομο ταξίδεψαν, σε ποιο μέρος, το πώς έμαθαν για το συγκεκριμένο
ξενοδοχείο, ποιοι ήταν οι λόγοι που τους οδήγησαν στο να το επιλέξουν, τον τρόπο με τον
οποίο έκαναν την κράτηση, πόσων αστέρων ξενοδοχείο ήταν, πόσες μέρες διανυκτέρευσαν
και τέλος, πόσο προσπάθησαν για να ολοκληρώσουν την κράτηση.
Στον Πίνακα 6 και το Γράφημα 6 που ακολουθούν, οι ερωτηθέντες δηλώνουν τον
σκοπό για τον οποίο ταξίδεψαν. Όπως φαίνεται το 59.2% ταξίδεψε για λόγους αναψυχής, το
28.3% για ευχαρίστηση και το 12.5% για επαγγελματικούς λόγους.
Πίνακας 6: Ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Επαγγελματικός

15

12.5

12.5

Αναψυχής

71

59.2

71.7

Bleisure

34

28.3

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 6: Ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού
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Στον επόμενο Πίνακα 7 και το αντίστοιχο Γράφημα 7, οι ερωτηθέντες δηλώνουν με
ποιο/ά άτομα έκαναν το συγκεκριμένο ταξίδι. Το 28.3% δηλώνει ότι ήταν χωρίς συνοδό, το
25% ταξίδεψε συνοδευόμενο με άτομα της οικογενείας του, το 20% με φίλους, ενώ όσοι
ταξίδεψαν με συναδέλφους ή τους συντρόφους τους αντιπροσωπεύουν από 13.3% έκαστος.
Πίνακας 7: Με ποιόν ταξιδέψατε

Valid

Μόνος
Συνάδελφο/
Συνεργάτη
Φίλους
Μέλη οικογενείας
Σύντροφος
Total

Frequency Valid Percent
34
28.3
16
13.3
24
30
16
120

20.0
25.0
13.3
100.0

Cumulative
Percent
28.3
41.7
61.7
86.7
100.0

Γράφημα 7: Με ποιόν ταξιδέψατε
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Στον Πίνακα 8 και το Γράφημα 8 που ακολουθούν, οι ερωτηθέντες μας ενημερώνουν
για τον τρόπο με τον οποίο έμαθαν για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Το 31.9% των
απαντήσεων αποτέλεσε η προσωπική αναζήτηση, το 24.5% κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο, το
20.2% κάποια σύσταση που του έγινε από κάποιον φίλο και το 11.7% το Facebook.
Συνεχίζοντας, το 5.9% των επιλογών αποτελεί η ενημέρωση από κάποιον Instagram
influencer, το 3.7% η σύσταση που του έγινε από κάποιον συγγενή και το 2.1% κάποιος άλλος
τρόπος χωρίς όμως διευκρινιστικά στοιχεία.
Πίνακας 8: Πως μάθατε ενημερωθήκατε για το ξενοδοχείο
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Instagram influencer

11

5.9

5.9

Facebook

22

11.7

17.6

Σύσταση φίλου

38

20.2

37.8

Σύσταση συγγενή

7

3.7

41.5

Προσωπική αναζήτηση

60

31.9

73.4

Ταξιδιωτικό γραφείο

46

24.5

97.9

Άλλο

4

2.1

100.0

Total

188

100.0

Γράφημα 8: Πως μάθατε ενημερωθήκατε για το ξενοδοχείο
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Στον Πίνακα 9 και το αντίστοιχο Γράφημα 9, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους
οι ερωτηθέντες επέλεξαν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Το 25.6% των λόγων ήταν η
τοποθεσία, το 22.2% ήταν οι κριτικές, το 16.7% η τιμή, το 14.1% το design και το 10.7% ήταν
οι συστάσεις. Συνεχίζοντας, 6.4% επί του συνόλου των απαντήσεων καταλαμβάνουν οι
απαντήσεις που παραπέμπουν σε επιλογή του συγκεκριμένου ξενοδοχείου λόγω πρότερης
εμπειρίας σε αυτό, το 2.6% σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις που διαθέτει το ξενοδοχείο και
το 1.7% με το μέγεθος του δωματίου.
Πίνακας 9: Τι σας οδήγησε στην απόφαση να επιλέξετε το συγκεκριμένο
ξενοδοχείο
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

15

6.4

6.4

Σύσταση

25

10.7

17.1

Reviews

52

22.2

39.3

Τοποθεσία

60

25.6

65.0

Τιμή

39

16.7

81.6

Μέγεθος δωματίου

4

1.7

83.3

Εγκαταστάσεις

6

2.6

85.9

Design

33

14.1

100.0

Έχω μείνει ξανά εδώ στο
παρελθόν

Γράφημα 9: Τι σας οδήγησε στην απόφαση να επιλέξετε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο
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Στον Πίνακα 10 και το Γράφημα 10, οι ερωτηθέντες ενημερώνουν για τον τρόπο μέσω
του οποίου έκαναν την κράτηση. Το 25% την έκανε μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, το 21.7%
μέσω B2C search engine ή μέσα από το site του ξενοδοχείου, το 15% την έκανε τηλεφωνικά
και με ίσο ποσοστό 8.3% την έκαναν με e-mail και αυτοπροσώπως.
Πίνακας 10: Πως κάνατε την κράτηση
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Site του ξενοδοχείου

26

21.7

21.7

B2C search engine

26

21.7

43.3

Τηλεφωνικά

18

15.0

58.3

E-mail

10

8.3

66.7

Αυτοπροσώπως

10

8.3

75.0

Ταξιδιωτικό γραφείο

30

25.0

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 10: Πως κάνατε την κράτηση
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Παρακάτω, στον Πίνακα 11 και το Γράφημα 11, φαίνεται το πόσων αστέρων
ξενοδοχεία επέλεξαν οι ερωτηθέντες. Το 26.7% επέλεξε 4ων αστέρων, το 25% 3ων αστέρων,
το 20.8% 2 αστέρων, το 17.5% 5 αστέρων και το 10% επέλεξε κάποια Boutique
Πίνακας 11: Πόσων αστέρων

Valid

2**
3***
4****
5*****
Boutique
Total

Frequency Valid Percent
25
20.8
30
25.0
32
26.7
21
17.5
12
10.0
120
100.0

Cumulative
Percent
20.8
45.8
72.5
90.0
100.0

Γράφημα 11: Πόσων αστέρων
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Συνεχίζοντας, στον Πίνακα 12 και το Γράφημα 12, οι ερωτηθέντες δηλώνουν τον
αριθμό των διανυκτερεύσεών τους στο ξενοδοχείο της επιλογής τους. Το μεγαλύτερο
ποσοστό, της τάξεως του 60% διέμεινε 3 έως 6 βράδια, το 25% 1-2 βράδια και το 15% διέμεινε
στο ξενοδοχείο 7 βράδια και άνω.
Πίνακας 12: Πόσες διανυκτερεύσεις
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

1-2 βράδια

30

25.0

25.0

3-6 βράδια

72

60.0

85.0

7 και άνω βράδια

18

15.0

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 12: Πόσες διανυκτερεύσεις
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Στον Πίνακα 13 και το Γράφημα 13, οι ερωτηθέντες δηλώνουν το πόσο και εάν
δυσκολεύτηκαν στο να ολοκληρώσουν την κράτηση. Το 55% δηλώνει ότι δεν ταλαιπωρήθηκε
καθόλου, το 27.5% λίγο και το 17.5% μέτρια.
Πίνακας 13: Πόση προσπάθεια χρειάστηκε να καταβάλετε
συνολικά για να ολοκληρώσετε την κράτηση
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

66

55.0

55.0

Λίγο

33

27.5

82.5

Μέτρια

21

17.5

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 13: Πόση προσπάθεια χρειάστηκε να καταβάλετε συνολικά για να
ολοκληρώσετε την κράτηση
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24.3. Ενότητα 3: Pre-stay
Στον Πίνακα 14 και το αντίστοιχο Γράφημα 14, παρουσιάζονται οι δηλώσεις των
ερωτηθέντων αναφορικά με το αν έλαβαν ευχαριστήριο e-mail από το ξενοδοχείο, για την
πραγματοποίηση της κράτησης,. Το 55.8% των συμμετεχόντων δηλώνει πως έλαβε, ενώ το
44.2% όχι.
Πίνακας 14: Δεχτήκατε ευχαριστήριο email για την
πραγματοποίηση κράτησης από το ξενοδοχείο
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Ναι

67

55.8

55.8

Όχι

53

44.2

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 14: Δεχτήκατε ευχαριστήριο email για την πραγματοποίηση κράτησης από το
ξενοδοχείο
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Παρακάτω, στον Πίνακα 15 και το Γράφημα 15, οι συμμετέχοντες στην έρευνα
δηλώνουν το πόσο άμεση ήταν η ανταπόκριση του ξενοδοχείου σε special requests/ service
informations. Όπως φαίνεται το 33.3% έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο από την ανταπόκριση
του προσωπικού του ξενοδοχείου, το 21.7% είναι μέτρια ικανοποιημένο, το 20% χαρακτήρισε
την ετοιμότητα του ξενοδοχείου πολύ άμεση, το 16.7% ελάχιστα άμεση και το 8.3% καθόλου
άμεση.
Πίνακας 15: Πόσο άμεση ήταν η ανταπόκριση σε special requests/
service informations
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου άμεση

10

8.3

8.3

Ελάχιστα

20

16.7

25.0

Μετρίως

26

21.7

46.7

Πολύ άμεση

24

20.0

66.7

Πάρα πολύ άμεση

40

33.3

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 15: Πόσο άμεση ήταν η ανταπόκριση σε special requests/ service informations
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Παρακάτω στον Πίνακα 16 και το Γράφημα 16, οι ερωτηθέντες απαντούν για το εάν
τους έχει σταλεί φόρμα για εξατομικευμένη/προσωποποιημένη διαμονή. Όπως φαίνεται,
στο 60.8% δεν έχει σταλεί, ενώ το 39.2% έχει λάβει κάτι σχετικό.
Πίνακας 16: Σας απεστάλη φόρμα για εξατομικευμένη/
προσωποποιημένη διαμονή
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Ναι

47

39.2

39.2

Όχι

73

60.8

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 16: Σας απεστάλη φόρμα για εξατομικευμένη/ προσωποποιημένη διαμονή
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Στον Πίνακα 17 και το Γράφημα 17, οι συμμετέχοντες απαντούν για το εάν είχαν
δυνατότητα για online check-in. Το 69.2% δεν είχε τέτοιου είδους δυνατότητα, ενώ το 30.8%
είχε.
Πίνακας 17: Υπήρξε δυνατότητα online check-in
Cumulative
Frequency Valid Percent
Percent
Valid Ναι
37
30.8
30.8
Όχι
83
69.2
100.0
Total
120
100.0
Γράφημα 17: Υπήρξε δυνατότητα online check-in
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24.4. Ενότητα 4: Hotel-stay
24.4.1. A warm welcome
Παρακάτω στον Πίνακα 18 και το Γράφημα 18, οι συμμετέχοντες δηλώνουν το κατά
πόσο δυσκολεύτηκαν στο να ολοκληρώσουν το check in. Το 51.7% δυσκολεύτηκε λίγο, το
16.7% δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, το 12.5% μέτρια, το 10% πολύ και το 9.2% δυσκολεύτηκε
πάρα πολύ.
Πίνακας 18: Πόση προσπάθεια χρειάστηκε να καταβάλλετε
για να ολοκληρώσετε το check-in
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

20

16.7

16.7

Λίγο

62

51.7

68.3

Μέτρια

15

12.5

80.8

Πολύ

12

10.0

90.8

Πάρα πολύ

11

9.2

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 18: Πόση προσπάθεια χρειάστηκε να καταβάλλετε για να ολοκληρώσετε το
check-in

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 67

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

Στον επόμενο Πίνακα 19 και το αντίστοιχο Γράφημα 19, οι συμμετέχοντες απαντούν
στο πόσο γρήγορη ήταν η διαδικασία του check-in. Το 43.3% δηλώνει ότι ήταν πάρα πολύ
γρήγορη, το 25% ότι ήταν μέτρια και το 15% δηλώνει ότι δεν ήταν και τόσο γρήγορη. Για το
9.2% των ερωτηθέντων δεν ήταν καθόλου γρήγορη, ενώ για το 7.5% ήταν πολύ γρήγορη.
Πίνακας 19: Πόσο γρήγορη ήταν η διαδικασία του check-in
Cumulative
Frequency Valid Percent
Percent
Valid Καθόλου
11
9.2
9.2
Λίγο
18
15.0
24.2
Μέτρια
30
25.0
49.2
Πολύ
9
7.5
56.7
Πάρα πολύ
52
43.3
100.0
Total
120
100.0
Γράφημα 19: Πόσο γρήγορη ήταν η διαδικασία του check-in
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24.4.2. In-room experience
Ακολουθεί ο Πίνακας 20 και το Γράφημα 20, όπου οι ερωτηθέντες δηλώνουν το πόσο
καθαρό ήταν το δωμάτιό τους κατά την άφιξή τους. Το 74.2% θεωρεί ότι ήταν πάρα πολύ
καθαρό, το 12.5% ότι ήταν καθαρό σε μέτριο βαθμό, το 9.2% δηλώνει ότι ήταν λίγο καθαρό
και το 4.2% πολύ.
Πίνακας 20: Πόσο καθαρό ήταν το δωμάτιο σας κατά την
άφιξη
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

11

9.2

9.2

Μέτρια

15

12.5

21.7

Πολύ

5

4.2

25.8

Πάρα πολύ

89

74.2

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 20: Πόσο καθαρό ήταν το δωμάτιο σας κατά την άφιξη
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Στον Πίνακα 21 και το Γράφημα 21, οι ερωτηθέντες εκφράζουν την άποψή τους ως
προς το πόσο εξοπλισμένο ήταν το δωμάτιο. Το 44.2% δηλώνει ότι ήταν πάρα πολύ
εξοπλισμένο, το 30% ότι ήταν πολύ εξοπλισμένο, το 15% θεωρεί ότι είχε μέτριο εξοπλισμό
και το 10.8% ότι ήταν ελάχιστα εξοπλισμένο.
Πίνακας 21: Πόσο καλά εξοπλισμένο ήταν το δωμάτιό σας
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

13

10.8

10.8

Μέτρια

18

15.0

25.8

Πολύ

36

30.0

55.8

Πάρα πολύ

53

44.2

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 21: Πόσο καλά εξοπλισμένο ήταν το δωμάτιό σας
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Στη συνέχεια, στον Πίνακα 22 και το Γράφημα 22, οι συμμετέχοντες εκφράζουν την
άποψή τους για το κρεβάτι και το στρώμα του δωματίου τους. Το 44.2% τα βρήκε πάρα πολύ
αναπαυτικά/άνετα, το 23.3% δηλώνει ότι ήταν λίγο αναπαυτικά και το 15.8% ότι ήταν πολύ
αναπαυτικά/άνετα. Το 9.2% τα χαρακτήρισε μέτρια και το 7.5% καθόλου αναπαυτικά/άνετα.
Πίνακας 22: Το κρεβάτι/στρώμα μου ήταν αναπαυτικά/άνετα
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

9

7.5

7.5

Λίγο

28

23.3

30.8

Μέτρια

11

9.2

40.0

Πολύ

19

15.8

55.8

Πάρα πολύ

53

44.2

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 22: Το κρεβάτι/στρώμα μου ήταν αναπαυτικά/άνετα
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Στον Πίνακα 23 και το αντίστοιχο Γράφημα 23, οι ερωτηθέντες δηλώνουν την άποψή
τους αναφορικά με την ψύξη/θέρμανση του δωματίου. Το 56.7% την χαρακτήρισε πάρα πολύ
ικανοποιητική, το 22.5% μέτρια, το 15.8% πολύ ικανοποιητική και το 5% λίγο ικανοποιητική.
Πίνακας 23: Πόσο ικανοποιητική ήταν η ψύξη/θέρμανση
εντός του δωματίου
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

6

5.0

5.0

Μέτρια

27

22.5

27.5

Πολύ

19

15.8

43.3

Πάρα πολύ

68

56.7

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 23: Πόσο ικανοποιητική ήταν η ψύξη/θέρμανση εντός του δωματίου
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24.4.3. Service\staff
Στον Πίνακα 24 και το Γράφημα 24 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι απόψεις των
ερωτηθέντων αναφορικά με το πόσο φιλικό ήταν το προσωπικό του ξενοδοχείου. Το
μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξεως του 60%, θεωρεί ότι το προσωπικό ήταν πάρα πολύ φιλικό,
το 21.7% το χαρακτηρίζει πολύ φιλικό, το 10.8% λίγο φιλικό και το 7.5% φιλικό μεν, αλλά σε
μέτριο βαθμό.
Πίνακας 24: Συνολικά, πόσο φιλικό/άτυπο ήταν το
προσωπικό του ξενοδοχείου
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

13

10.8

10.8

Μέτρια

9

7.5

18.3

Πολύ

26

21.7

40.0

Πάρα πολύ

72

60.0

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 24: Συνολικά, πόσο φιλικό/άτυπο ήταν το προσωπικό του ξενοδοχείου
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Συνεχίζοντας με τον Πίνακα 25 και το αντίστοιχο Γράφημα 25, οι συμμετέχοντες
απαντούν στο πόση θετική ενέργεια μετέδιδε το προσωπικό του ξενοδοχείου. Το 56.7%
δηλώνει πάρα πολύ, το 20.8% πολύ, το 10% μέτρια, το 7.5% δηλώνει ότι δεν μετέδιδε
καθόλου θετική/ευχάριστη ενέργεια και το 5% μόνο λίγη.
Πίνακας 25: Συνολικά, πόσο θετική/ ευχάριστη ενέργεια
μετέδιδε το προσωπικό του ξενοδοχείου
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

9

7.5

7.5

Λίγο

6

5.0

12.5

Μέτρια

12

10.0

22.5

Πολύ

25

20.8

43.3

Πάρα πολύ

68

56.7

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 25: Συνολικά, πόσο θετική/ ευχάριστη ενέργεια μετέδιδε το προσωπικό του
ξενοδοχείου
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Στον Πίνακα 26 και το Γράφημα 26, παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων ως
προς το πόσο υπέροχη ήταν η συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στους πελάτες. Το
56.7% δηλώνει πάρα πολύ, το 25% πολύ, το 13.3% χαρακτηρίζει την συμπεριφορά του
προσωπικού μέτρια και το 5% καθόλου καλή.
Πίνακας 26: Συνολικά, πόσο υπέροχη συμπεριφορά είχε
απέναντί σας το προσωπικό του ξενοδοχείου
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

6

5.0

5.0

Μέτρια

16

13.3

18.3

Πολύ

30

25.0

43.3

Πάρα πολύ

68

56.7

100.0

Total

120

100.0

Πίνακας 26: Συνολικά, πόσο υπέροχη συμπεριφορά είχε απέναντί σας το προσωπικό του
ξενοδοχείου
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Παρακάτω, στον Πίνακα 27 και το Γράφημα 27, οι ερωτηθέντες δηλώνουν το πόση
ζεστασιά/θαλπωρή απέπνεε το προσωπικό του ξενοδοχείου. Το 36.7% θεωρεί ότι ήταν πάρα
πολύ θερμό το προσωπικό και το 32.5% πολύ. Δεν απέπνεε καθόλου ζεστασιά για το 13.3%,
το 12.5% του δείγματος θεωρεί πως αυτό συνέβη σε μέτριο βαθμό και απέπνεε λίγη
ζεστασιά/θαλπωρή για το 5% των ερωτηθέντων.
Πίνακας 27: Συνολικά πόση ζεστασιά/ θαλπωρή απέπνεε το
προσωπικό του ξενοδοχείου
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

16

13.3

13.3

Λίγο

6

5.0

18.3

Μέτρια

15

12.5

30.8

Πολύ

39

32.5

63.3

Πάρα πολύ

44

36.7

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 27: Συνολικά πόση ζεστασιά/ θαλπωρή απέπνεε το προσωπικό του ξενοδοχείου
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Στον Πίνακα 28 και το Γράφημα 28, παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων
αναφορικά με το πόσο διαθέσιμη ήταν η διοίκηση για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Το
79.2% διαφωνεί με το ότι η διοίκηση ήταν διαθέσιμη διότι δεν χρειάστηκε να παρέμβει. Το
9.2% συμφωνεί απόλυτα ως προς το ότι η διοίκηση ήταν πάντα διαθέσιμη, το 7.5% διαφωνεί
αρκετά και το 4.2% διαφωνεί λίγο ως προς την διαθεσιμότητα της διοίκησης.
Πίνακας 28: Η διοίκηση ήταν διαθέσιμη να λύσει τυχόν προβλήματα
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Συμφωνώ απόλυτα

11

9.2

9.2

Διαφωνώ λίγο

5

4.2

13.3

Διαφωνώ αρκετά

9

7.5

20.8

Διαφωνώ απόλυτα/Δεν

95

79.2

100.0

120

100.0

χρειάστηκε
Total

Γράφημα 28: Η διοίκηση ήταν διαθέσιμη να λύσει τυχόν προβλήματα

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 77

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

24.4.4. F&b options
Στον Πίνακα 29 και το Γράφημα 29 που ακολουθούν, παρουσιάζεται το πόσο
ευχαριστημένοι/ες έμειναν οι ερωτηθέντες από την ποιότητα του φαγητού του ξενοδοχείου.
Όπως φαίνεται το 60% έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένο, το 18.3% δηλώνει μέτρια
ευχαριστημένο, το 14.2% πολύ και το 7.5% δηλώνει λίγο ευχαριστημένο.
Πίνακας 29: Πόσο ευχαριστημένος/η μείνατε με την
ποιότητα του φαγητού που πρόσφερε το ξενοδοχείο
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

9

7.5

7.5

Μέτρια

22

18.3

25.8

Πολύ

17

14.2

40.0

Πάρα πολύ

72

60.0

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 29: Πόσο ευχαριστημένος/η μείνατε με την ποιότητα του φαγητού που
πρόσφερε το ξενοδοχείο
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Παρακάτω, στον Πίνακα 30 και το Γράφημα 30, παρουσιάζεται το πόσο
ευχαριστημένοι έμειναν οι ερωτηθέντες από την ποιότητα του ποτού που σέρβιρε το
ξενοδοχείο. Το 49.2% έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένο, το 20.8% πολύ, το 15.8% δηλώνει
μέτρια ευχαριστημένο και το 14.2% μόλις λίγο.
Πίνακας 30: Πόσο ευχαριστημένος/η μείνατε με την
ποιότητα του ποτού που πρόσφερε το ξενοδοχείο
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

17

14.2

14.2

Μέτρια

19

15.8

30.0

Πολύ

25

20.8

50.8

Πάρα πολύ

59

49.2

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 30: Πόσο ευχαριστημένος/η μείνατε με την ποιότητα του ποτού που πρόσφερε
το ξενοδοχείο
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Συνεχίζοντας, στον Πίνακα 31 και το Γράφημα 31, οι ερωτηθέντες απαντούν στο πόσο
ευχαριστημένοι/ες έμειναν από την ποικιλία του μενού. Το 48.3% δηλώνει ότι έμεινε πάρα
πολύ ευχαριστημένο, το 22.5% έμεινε πολύ ευχαριστημένο, μέτρια το 12.5%, λίγο το 9.2%
των ερωτηθέντων και καθόλου το 7.5% του συνόλου.
Πίνακας 31: Πόσο ευχαριστημένος/η μείνατε με την ποικιλία
του μενού
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

9

7.5

7.5

Λίγο

11

9.2

16.7

Μέτρια

15

12.5

29.2

Πολύ

27

22.5

51.7

Πάρα πολύ

58

48.3

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 31: Πόσο ευχαριστημένος/η μείνατε με την ποικιλία του μενού
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Στον Πίνακα 32 και το Γράφημα 32, παρατίθενται οι απόψεις των ερωτηθέντων
αναφορικά με το πόσο τους άρεσε το πρωινό του ξενοδοχείου. Παρατηρείται πως το 61.7%
των ερωτηθέντων έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένο με το πρωινό του ξενοδοχείου. Το 14.2%
έμεινε μόλις λίγο ευχαριστημένο, το 11.7% πολύ, το 7.5% δεν ευχαριστήθηκε καθόλου και το
5% ευχαριστήθηκε σε μέτριο βαθμό.
Πίνακας 32: Πόσο νόστιμη ήταν η υπηρεσία πρωινού του
ξενοδοχείου
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

9

7.5

7.5

Λίγο

17

14.2

21.7

Μέτρια

6

5.0

26.7

Πολύ

14

11.7

38.3

Πάρα πολύ

74

61.7

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 32: Πόσο νόστιμη ήταν η υπηρεσία πρωινού του ξενοδοχείου
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Στον Πίνακα 33 και το Γράφημα 33 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι απόψεις των
ερωτηθέντων σχετικά με το εάν βρήκαν βολικές τις ώρες εξυπηρέτησης φαγητού στο
ξενοδοχείο. Το 52.5% των ερωτηθέντων βρήκε τις ώρες πάρα πολύ βολικές, το 20.8% μέτρια
βολικές, καθόλου ή λίγο βολικές τις βρίσκει το 9.2% αντίστοιχα και πολύ ικανοποιητικές το
8.3%.
Πίνακας 33: Πόσο βολικές ήταν οι ώρες εξυπηρέτησης
φαγητού στο ξενοδοχείο
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

11

9.2

9.2

Λίγο

11

9.2

18.3

Μέτρια

25

20.8

39.2

Πολύ

10

8.3

47.5

Πάρα πολύ

63

52.5

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 33: Πόσο βολικές ήταν οι ώρες εξυπηρέτησης φαγητού στο ξενοδοχείο
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Στον Πίνακα 34 και το αντίστοιχο Γράφημα 34, οι ερωτηθέντες παραθέτουν τις
απόψεις τους αναφορικά με τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και κατά πόσο
αυτοί μπορούν να τους προσφέρουν μία χαλαρωτική ατμόσφαιρα, εάν θεωρούν ότι έχουν
όμορφο ντεκόρ και εάν είναι επαρκώς καθαροί. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως
το 5, (1-Καθόλου, 2-Λίγο, 3-Αρκετά, 4-Πολύ, 5-Πάρα πολύ) και η αύξηση του μέσου όρου
ταυτίζεται με την αύξηση της ικανοποίησης των ερωτηθέντων. Όσον αφορά την καθαριότητα
των χώρων (4.35) απαντούν μεταξύ των κλιμάκων «πολύ» και «πάρα πολύ», με τάση προς το
πρώτο, και αναφορικά με την ικανότητα των χώρων στο να τους προσφέρει μία χαλαρωτική
ατμόσφαιρα (4.21) και ένα όμορφο ντεκόρ (3.99), τοποθετούνται στην θέση «πολύ».

Πίνακας 34: Δημόσιοι χώροι ξενοδοχείου
Mean

Std. Deviation

Ικανότητα να προσφέρει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα

4.21

0.988

Ντεκόρ

3.99

1.219

Καθαριότητα

4.35

1.017

Γράφημα 34: Δημόσιοι χώροι ξενοδοχείου

4,21
Ικανότητα να προσφέρει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα

0,988

3,99
Ντεκόρ

1,219

4,35
Καθαριότητα

Mean

1,017

Std. Deviation
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24.4.5. Check-out
Ακολουθεί ο Πίνακας 35 και το Γράφημα 35, όπου οι ερωτηθέντες απαντούν στο πόσο
προσπάθησαν προκειμένου να ολοκληρώσουν το check-out. Το 65% δεν δυσκολεύτηκε
καθόλου, το 22.5% δηλώνει ότι δυσκολεύτηκε λίγο, το 7.5% μέτρια και το 5% αρκετά.
Πίνακας 35: Πόση προσπάθεια χρειάστηκε να καταβάλλετε
για να ολοκληρώσετε το check-out
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

78

65.0

65.0

Λίγο

27

22.5

87.5

Μέτρια

9

7.5

95.0

Πολύ

6

5.0

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 35: Πόση προσπάθεια χρειάστηκε να καταβάλλετε για να ολοκληρώσετε το
check-out
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Στον Πίνακα 36 και το Γράφημα 36, οι ερωτηθέντες απαντούν στο πόσο γρήγορη ήταν
η διαδικασία του check-out. Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η διαδικασία ήταν πάρα
πολύ γρήγορη, το 16.7% ότι ήταν γρήγορη σε μέτριο βαθμό, το 13.3% έκρινε ότι ήταν πολύ
γρήγορη, το 10% ότι ήταν αργή και το 5% δηλώνει ότι δεν ήταν καθόλου γρήγορη.
Πίνακας 36: Πόσο γρήγορη ήταν η διαδικασία του check-out
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

6

5.0

5.0

Λίγο

12

10.0

15.0

Μέτρια

20

16.7

31.7

Πολύ

16

13.3

45.0

Πάρα πολύ

66

55.0

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 36: Πόσο γρήγορη ήταν η διαδικασία του check-out
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24.5. Ενότητα 5: Post-stay
Στον Πίνακα 37 και το αντίστοιχο Γράφημα 37, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των
ερωτηθέντων αναφορικά με το εάν τους απεστάλη E-Mail σχολίων (customer, feedback
email). Στο 51.7% των ερωτηθέντων είχε αποσταλεί, ενώ το 48.3% δεν είχε λάβει κάτι
ανάλογο.
Πίνακας 37: Σας απεστάλη E-Mail σχολίων
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Ναι

62

51.7

51.7

Όχι

58

48.3

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 37: Σας απεστάλη E-Mail σχολίων

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 86

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

Στον Πίνακα 38 και το Γράφημα 38 που ακολουθούν, οι ερωτηθέντες δηλώνουν μέσα
σε πόσο διάστημα από την αναχώρησή τους έλαβαν το e-mail σχολίων. Το 53.2% το έλαβε
αμέσως μετά την αναχώρηση, το 24.2% την επόμενη μέρα και το 22.6% λίγες ώρες μετά την
αναχώρηση.
Πίνακας 38: Πόσο διάστημα μετά την αναχώρησή σας
Valid

Missing
Total

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Αμέσως μετά την αναχώρηση

33

53.2

53.2

Λίγες ώρες μετά την αναχώρηση

14

22.6

75.8

Την επόμενη μέρα

15

24.2

100.0

Total

62

100.0

System

58
120

Πίνακας 38: Πόσο διάστημα μετά την αναχώρησή σας
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Στον Πίνακα 39 και το αντίστοιχο Γράφημα 39, παρουσιάζονται οι δηλώσεις των
συμμετεχόντων αναφορικά με το εάν υπήρχε, στο e-mail σχολίων που έλαβαν, κάποιο
πρόγραμμα επιβράβευσης ή κάποιο εκπτωτικό κουπόνι για την περίπτωση που θα
επισκέπτονταν ξανά το ξενοδοχείο. Όπως φαίνεται, στο e-mail σχολίων του 74.2% των
συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, ενώ υπήρχε στο 25.8% εξ αυτών.
Πίνακας 39: Υπήρξε πρόγραμμα επιβράβευσης/ εκπτωτικό
κουπόνι για μελλοντική επανεπίσκεψη στο κατάλυμα
Valid

Missing
Total

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Ναι

16

25.8

25.8

Όχι

46

74.2

100.0

Total

62

100.0

System

58
120

Γράφημα 39: Υπήρξε πρόγραμμα επιβράβευσης/ εκπτωτικό κουπόνι για μελλοντική
επανεπίσκεψη στο κατάλυμα
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24.6. Ενότητα 6: Γενικά Συμπεράσματα
Σκεπτόμενοι την συνολική παραμονή σας πόσο ικανοποιημένος/η είστε από:
Στην ενότητα που ακολουθεί οι ερωτηθέντες παραθέτουν τον βαθμό ικανοποίησής
τους καθ’ όλη την παραμονή τους στο κατάλυμα.
Όπως φαίνεται, μέσω του Πίνακα 40 και του Γραφήματος 40, το 62.5% του δείγματος
δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, το 15.8% πολύ, το 14.2% ικανοποιήθηκε σε μέτριο βαθμό
και το 7.5% λίγο. Customer Satisfaction Score (SCAT) = 81,85%
Πίνακας 40: Συνολική εμπειρία σαν επισκέπτης
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

9

7.5

7.5

Μέτρια

17

14.2

21.7

Πολύ

19

15.8

37.5

Πάρα πολύ

75

62.5

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 40: Συνολική εμπειρία σαν επισκέπτης
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Στον Πίνακα 41 και το Γράφημα 41 οι ερωτηθέντες εκφράζουν και πάλι τον βαθμό
ικανοποίησής τους ως προς την συνολική ποιότητα των υπηρεσιών. Το 65.8% δηλώνει πάρα
πολύ ικανοποιημένο, το 21.7% πολύ, το 7.5% δηλώνει μέτρια ικανοποιημένο και το 5% λίγο.
Customer Satisfaction Score (SCAT) = 86,94%
Πίνακας 41: Συνολική ποιότητα των υπηρεσιών
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λίγο

6

5.0

5.0

Μέτρια

9

7.5

12.5

Πολύ

26

21.7

34.2

Πάρα πολύ

79

65.8

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 41: Συνολική ποιότητα των υπηρεσιών
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Στον παρακάτω Πίνακα 42 και το Γράφημα 42, οι ερωτηθέντες βαθμολογούν την
συνολική ποιότητα της διαμονής τους στο κατάλυμα. Παρατηρείται πως το 59.2% έμεινε
πάρα πολύ ικανοποιημένο καθ’ όλη την διαμονή του, το 19.2% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο,
το 14.2% ικανοποιήθηκε μέτρια και το 7.5% καθόλου. Customer Satisfaction Score (SCAT) =
80,46%
Πίνακας 42: Συνολική ποιότητα της διαμονής
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

9

7.5

7.5

Μέτρια

17

14.2

21.7

Πολύ

23

19.2

40.8

Πάρα πολύ

71

59.2

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 42: Συνολική ποιότητα της διαμονής
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Συνυπολογίζοντας την συνολική σας εμπειρία στο ξενοδοχείο
Στον Πίνακα 43 και το αντίστοιχο Γράφημα 43, οι ερωτηθέντες συνυπολογίζοντας την
συνολική εμπειρία τους από την διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δηλώνουν το πόσο πιθανό θα
ήταν να ξαναέρθουν στο ίδιο ξενοδοχείο, στην περίπτωση που ταξίδευαν για τον ίδιο σκοπό
στο ίδιο μέρος. Το 41.7% το θεωρεί σίγουρο, το 24.2% το θεωρεί ελάχιστα πιθανό, το 20% το
θεωρεί μετρίως πιθανό, για το 7.5% δεν είναι καθόλου πιθανό και για το 6.7% πολύ πιθανό.
Πίνακας 43: Πόσο πιθανό είναι να μένατε ξανά στο ίδιο
ξενοδοχείο αν ταξιδεύατε για τον ίδιο σκοπό στο ίδιο μέρος
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Απίθανο

9

7.5

7.5

Ελάχιστα πιθανό

29

24.2

31.7

Μετρίως πιθανό

24

20.0

51.7

Πολύ πιθανό

8

6.7

58.3

Σίγουρο

50

41.7

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 43: Πόσο πιθανό είναι να μένατε ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο αν ταξιδεύατε για
τον ίδιο σκοπό στο ίδιο μέρος
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Ακολουθεί ο Πίνακας 44 και το Γράφημα 44, όπου οι ερωτηθέντες δηλώνουν το κατά
πόσο είναι πιθανό να συστήσουν, σε κάποιον που θα αναζητούσε ξενοδοχείο στην ίδια
περιοχή, το ξενοδοχείο στο οποίο διέμειναν. Το 61.7% το θεωρεί σίγουρο, το 12.5% απίθανο,
το 10.8% πολύ πιθανό, το 9.2% το θεωρεί ελάχιστα πιθανό και το 5.8% μετρίως πιθανό.Net
Promoters Score (NPS)= 37,50 (Promoters= 64,17%, Detractors= 26,67%)
Πίνακας 44: Πόσο πιθανόν είναι να το συστήνατε σε ένα φίλο ή
κάποιον άλλον εάν αναζητούσαν ξενοδοχείο στην ίδια περιοχή
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Απίθανο

15

12.5

12.5

Ελάχιστα πιθανό

11

9.2

21.7

Μετρίως πιθανό

7

5.8

27.5

Πολύ πιθανό

13

10.8

38.3

Σίγουρο

74

61.7

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 44: Πόσο πιθανόν είναι να το συστήνατε σε ένα φίλο ή κάποιον άλλον εάν
αναζητούσαν ξενοδοχείο στην ίδια περιοχή
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Συνεχίζοντας, στον Πίνακα 45 και το Γράφημα 45, οι ερωτηθέντες βαθμολογούν την
συνολική αξία των υπηρεσιών που έλαβαν ως πελάτες, σε σχέση με το ποσόν που κατέβαλαν.
Το 48.3% βαθμολογεί την συνολική αξία των υπηρεσιών που έλαβε εξαιρετική, το 24.2%
καλή, το 15% μέτρια, το 7.5% ελάχιστη και το 5% φτωχή.
Πίνακας 45: Βαθμολογήστε την συνολική αξία που λάβατε σε
σχέση με το ποσό που καταβάλατε/πληρώσατε
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Φτωχή

6

5.0

5.0

Ελάχιστη

9

7.5

12.5

Μέτρια

18

15.0

27.5

Καλή

29

24.2

51.7

Εξαιρετική

58

48.3

100.0

Total

120

100.0

Γράφημα 45: Βαθμολογήστε την συνολική αξία που λάβατε σε σχέση με το ποσό που
καταβάλατε/πληρώσατε
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Στον επόμενο Πίνακα 46 και το αντίστοιχο Γράφημα 46, οι ερωτηθέντες απαντούν στο
εάν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι κατά την διαμονή τους που θα βελτίωνε την ποιότητα του
ύπνου τους. Το 26.7% καταλαμβάνει η απάντηση «δεν θα ήθελε κάτι άλλο διότι είχε υπέροχο
ύπνο», το 23.3% αφορά τον λιγότερο εξωτερικό θόρυβο, το 15.8% την φωτεινότητα του
δωματίου και το 14.9% το στρώμα. Τέλος, το αθόρυβο air condition καταλαμβάνει το 9.9%
και η αλλαγή μαξιλαριών το 9.4% των συνολικών απαντήσεων.
Πίνακας 46: Υπάρχει κάτι που θα βελτίωνε την ποιότητα του ύπνου σας
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Λιγότερος εξωτερικός θόρυβος

47

23.3

23.3

Διαφορετικά μαξιλάρια

19

9.4

32.7

Διαφορετικό στρώμα

30

14.9

47.5

Πιο σκοτεινό δωμάτιο

32

15.8

63.4

Αθόρυβο air condition

20

9.9

73.3

Τίποτα, είχα έναν υπέροχο ύπνο

54

26.7

100.0

Γράφημα 46: Υπάρχει κάτι που θα βελτίωνε την ποιότητα του ύπνου σας
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Στον Πίνακα 47 και το Γράφημα 47, οι ερωτηθέντες καλούνται να ιεραρχήσουν τα
κριτήρια με τα οποία αξιολογούν ένα ξενοδοχείο. Όπως φαίνεται, τοποθετούνται στην θέση
«με ενδιαφέρει πάρα πολύ», όσον αφορά την εξυπηρέτηση (4.87) και την καθαριότητα
(4.87). Όσον αφορά τις φυσικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τοποθετούνται μεταξύ του
«Με ενδιαφέρει πολύ» και του «Με ενδιαφέρει πάρα πολύ», με τάση προς το πρώτο (4.31),
και αναφορικά με την εύκολη πρόσβαση προς το ξενοδοχείο δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει
πολύ (4.15). Από ότι φαίνεται, εάν το ξενοδοχείο πληροί τα προηγούμενα κριτήρια, η
κατηγορία του δεν τους απασχολεί και τόσο. Έτσι λοιπόν, αναφορικά με το σε ποια κατηγορία
ανήκει, τοποθετούνται στην θέση «Με ενδιαφέρει μέτρια» με (2.80).

Πίνακας 47: Ενδιαφέροντα του πελάτη
Mean

Std. Deviation

Κατηγορία ξενοδοχείου

2.80

1.481

Εξυπηρέτηση

4.87

0.341

Καθαριότητα

4.87

0.341

Φυσικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμός

4.31

0.869

Προσπελασιμότητα

4.15

0.872

Γράφημα 47: Ενδιαφέροντα του πελάτη
2,8

Κατηγορία ξενοδοχείου

1,481
4,87

Εξυπηρέτηση

0,341

Καθαριότητα

0,341

4,87

4,31

Φυσικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμός

0,869

Προσπελασιμότητα

0,872

4,15

Mean

Std. Deviation

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Σελίδα | 96

«Εμπειρία επισκέπτη στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο: Υπό το πρίσμα των Millennials,
GenerationZ», Δημήτριος Καρδαράς, ακαδ. έτος 2019-2020

Στον τελευταίο Πίνακα 48 και το Γράφημα 48, οι ερωτηθέντες καλούνται να επιλέξουν
τρία κριτήρια που θα τους ικανοποιούσαν κατά την διαμονή τους. Το 18.9% των κριτηρίων
αποτελεί η καλύτερη ποιότητα καφέ, το 12.7% οι λιγότερες γραμμές αναμονής και το 12.4%
η οικολογική συνείδηση. Λιγότερη άκαμπτη προσχεδιασμένη προσέγγιση του προσωπικού
και μηδενικά κρυμμένα κόστη εμφανίζονται σε ποσοστά 12% και 11.6% αντίστοιχα, το ντούζ
υψηλής πίεσης εμφανίστηκε κατά 10.2%, ενώ τα λιγότερα χαρτιά/περισσότερος ψηφιακός
μετασχηματισμός κατά 9.5%. Τέλος, το 7.6% των επιλογών αποτέλεσε η ύπαρξη διακόπτη
δίπλα στο προσκέφαλο, το 2.9% ένα μεγαλύτερο δωμάτιο, ενώ οι λιγότεροι τύποι δωματίων
κατέλαβαν το 2.2% των απαντήσεων.
Πίνακας 48: Επιλέξτε τρία κριτήρια που θα σας ικανοποιούσαν στην
διαμονή σας από τα εξής
Valid

Frequency

Valid Percent

Cumulative Percent

Καλύτερη ποιότητα καφέ

52

18.9

18.9

Μεγαλύτερο δωμάτιο

8

2.9

21.8

Οικολογική συνείδηση

34

12.4

34.2

Λιγότερα χαρτιά/ περισσότερος

26

9.5

43.6

21

7.6

51.3

Μηδενικά κρυμμένα κόστη

32

11.6

62.9

Λιγότεροι τύποι δωματίων

6

2.2

65.1

Λιγότερες γραμμές αναμονής

35

12.7

77.8

Λιγότερη άκαμπτη

33

12.0

89.8

28

10.2

100.0

ψηφιακός μετασχηματισμός
Διακόπτης δίπλα στο
προσκέφαλο

προσχεδιασμένη προσέγγιση του
προσωπικού
Ντουζ υψηλής πίεσης
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Γράφημα 48: Επιλέξτε τρία κριτήρια που θα σας ικανοποιούσαν στην διαμονή σας από τα
εξής

25. Επαγωγική στατιστική
Για την απάντηση του 1ου και 3ου ερευνητικού ερωτήματος κατασκευάστηκαν σε
πρώτο στάδιο 6 νέες μεταβλητές οι οποίες ποσοτικοποιούν την ικανοποίηση των πελατών
από τους 6 βασικούς παράγοντες της έρευνας: Check in, Δωμάτιο, Προσωπικό, Φαγητό/Ποτό,
Δημόσιοι χώροι, Check out. Οι μεταβλητές αυτές παίρνουν τιμές από 1 έως 5 και η αύξησή
τους υποδεικνύει υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τον εκάστοτε τομέα. Για το 2ο
ερευνητικό ερώτημα, δεν χρειάστηκε η κατασκευή κάποιας καινούργιας μεταβλητής.
Επιπλέον, στα 2 πρώτα ερευνητικά ερωτήματα, έγινε χρήση του παραμετρικού t-test,
ενώ στο τρίτο χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson.
1ο ερευνητικό ερώτημα
«Η γενιά στην οποία ανήκουν οι ερωτηθέντες, επηρεάζει την ικανοποίησή τους από τις
παροχές του ξενοδοχείου;»
Στον παρακάτω Πίνακα 49, παρουσιάζονται οι τιμές p-values των ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των 6 διαστάσεων της ικανοποίησης και της ηλικίας-γενιάς στην
οποία

ανήκουν

οι

ερωτηθέντες.

Όπως

φαίνεται
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πραγματοποιήθηκαν, οι 5 ανέδειξαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία
αναλύονται στα Γραφήματα 49-53 που ακολουθούν.

Πίνακας 49: p-values ελέγχων διαφοροποίησης της ικανοποίησης ως προς την ηλικίαγενιά.
T-test (Τ)

df

Asymp. Sig.

Check in

-1.491

113.412

0.139

Δωμάτιο

-4.891

109.010

0.000

Προσωπικό

-3.533

95.401

0.001

Φαγητό/Ποτό

-3.059

96.718

0.003

Δημόσιοι
χώροι

-5.598

91.470

0.000

Check out

-5.627

74.000

0.000

Στο Γράφημα 49, φαίνεται πως οι ερωτηθέντες που ανήκουν στην γενιά Ζ, είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι από τη διαδικασία το δωμάτιο του ξενοδοχείου σε σχέση με
τους Millennials.
Γράφημα 49: Διαφοροποίηση επιπέδου ικανοποίησης από το δωμάτιο ως προς την
ηλικία
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Αντίστοιχα, από το Γράφημα 50, όπως και προηγουμένως οι γενιά Z αναδεικνύεται
περισσότερο ικανοποιημένοι από το προσωπικό του ξενοδοχείου, συγκριτικά με τους
ερωτηθέντες που ανήκουν στη γενιά των Millennials.
Γράφημα 50: Διαφοροποίηση επιπέδου ικανοποίησης από το προσωπικό ως προς την
ηλικία

Συνεχίζοντας, ακριβώς αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και σχετικά με την ικανοποίηση
από το φαγητό και το ποτό στο χώρο του ξενοδοχείου (Γράφημα 51).

Γράφημα 51: Διαφοροποίηση επιπέδου ικανοποίησης από το φαγητό-ποτό ως προς την
ηλικία
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Αντίστοιχα, στο Γράφημα 52, φαίνεται πως όσοι ανήκουν στην γενιά Z είναι σαφώς
πιο ικανοποιημένοι από τους Millennials.

Γράφημα 52: Διαφοροποίηση επιπέδου ικανοποίησης από τους δημόσιους χώρους ως
προς την ηλικία

Στο τελευταίο Γράφημα 53, παρατηρείται αντίστοιχη συμπεριφορά και ως προς την
ικανοποίηση από τους δημόσιους χώρους των ξενοδοχείων, με την Generation Z να
αναδεικνύεται ως η πιο ικανοποιημένη.

Γράφημα 53: Διαφοροποίηση επιπέδου ικανοποίησης από το check out ως προς την
ηλικία
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2ο ερευνητικό ερώτημα
«Η γενιά στην οποία ανήκουν οι ερωτηθέντες, επηρεάζει τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούν
ένα ξενοδοχείο;»
Η απάντηση του 2ου ερευνητικού ερωτήματος, δόθηκε μέσω του Πίνακα 50, ο οποίος
περιέχει τις τιμές των στατιστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, από τις οποίες
αναδείχθηκαν 3 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στα Γραφήματα 54-56 αναλύονται
οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις που αναδείχθηκαν.

Πίνακας 50: p-values ελέγχων διαφοροποίησης της σημαντικότητας των κριτηρίων με τα
οποία αξιολογούν οι ερωτηθέντες ένα ξενοδοχείο ως προς την ηλικία
T-test (Τ)

df

Asymp. Sig.

Κατηγορία ξενοδοχείου

1.647

73.455

0.098

Εξυπηρέτηση

1.047

77.773

0.298

Καθαριότητα

4.426

47.117

0.000

Φυσικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμός

-2.099

115.613

0.038

Προσπελασιμότητα

2.747

118.000

0.007
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Στο Γράφημα 54, παρουσιάζεται πως οι Millennials κρίνουν ως πιο σημαντική την
καθαριότητα του ξενοδοχείου κατά την αξιολόγηση τους, σε σχέση με τη Generation Z.

Γράφημα 54: Διαφοροποίηση σημαντικότητας της καθαριότητας για την αξιολόγηση του
ξενοδοχείου ως προς την ηλικία

Συνεχίζοντας, μέσω του Γραφήματος 55, αναδείχθηκε πως οι ερωτηθέντες που
ανήκουν στη γενιά Z θεωρούν πιο σημαντικές τις φυσικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό
του ξενοδοχείου κατά την αξιολόγηση που κάνουν σε αυτό, σε σχέση με τους ερωτηθέντες
που γεννήθηκαν από το 1981 έως το 1996.
Γράφημα 55: Διαφοροποίηση σημαντικότητας των φυσικών εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού για την αξιολόγηση του ξενοδοχείου ως προς την ηλικία
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Στο Γράφημα 56 που ακολουθεί, για άλλη μια φορά φαίνεται πως οι Millennials
θεωρούν μεγαλύτερης σημαντικότητας την προσπελασιμότητα του ξενοδοχείου κατά την
αξιολόγηση αυτού.
Γράφημα 56: Διαφοροποίηση σημαντικότητας της προσπελασιμότητας για την
αξιολόγηση του ξενοδοχείου ως προς την ηλικία

3ο ερευνητικό ερώτημα
«Η ποιότητα του ξενοδοχείου (πόσων αστέρων είναι), επηρεάζει την ικανοποίηση των
πελατών του από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει;»
Ολοκληρώνοντας την επαγωγική στατιστική, αλλά και την έρευνα, στον Πίνακα 51
περιέχονται οι συντελεστές συσχέτισης Pearson που αφορούν την ικανοποίηση και τα
αστέρια του εκάστοτε ξενοδοχείου. Όλοι οι συντελεστές φάνηκε να είναι στατιστικά
σημαντικοί και έχει ενδιαφέρον αφενός το ότι είναι από χαμηλής έως και υψηλής έντασης
και αφετέρου το ότι όλοι είναι θετικοί εκτός από αυτόν που αφορά το check out. Πιο
αναλυτικά, φάνηκε πως όσο περισσότερα αστέρια έχει ένα ξενοδοχείο, τόσο πιο
ικανοποιημένους πελάτες έχει σε όλους τους τομείς, εκτός από την διαδικασία του checkout
στην οποία ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
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Πίνακας 52: Συσχετίσεις ως προς τα αστέρια
Πόσων αστέρων
Check in

Δωμάτιο

Προσωπικό

Φαγητό/Ποτό

Δημόσιοι χώροι

Check out

Pearson Correlation

.251**

Sig. (2-tailed)

.006

N

120

Pearson Correlation

.593**

Sig. (2-tailed)

.000

N

120

Pearson Correlation

.445**

Sig. (2-tailed)

.000

N

120

Pearson Correlation

.672**

Sig. (2-tailed)

.000

N

120

Pearson Correlation
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Κεφάλαιο V: Συμπεράσματα
Στην παραπάνω έρευνα, μελετήθηκε η επιρροή της ηλικίας-γενιάς των ερωτηθέντων
στην διαδικασία εύρεσης ξενοδοχείου και την ικανοποίηση τους από αυτό. Στην έρευνα
συμμετείχαν συνολικά 120 πελάτες ξενοδοχείων, οι περισσότεροι γυναίκες, που έχουν
γεννηθεί από το 1981 έως το 1996 και εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ακόμη, η
πλειοψηφία αποτελείται από αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και δηλώνει μηνιαίο εισόδημα από 1.001
έως 1.500 ευρώ.
Οι πιο πολλοί ερωτηθέντες φαίνεται να ταξίδεψαν μόνοι με σκοπό την αναψυχή, σε
κάποιον προορισμό του εσωτερικού. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για το ξενοδοχείο μέσω
προσωπικής τους αναζήτησης, επηρεάστηκαν περισσότερο από την τοποθεσία του,
πραγματοποίησαν κράτηση μέσω διαδικτύου (αποκομίζοντας συνολικά 52) και επέλεξαν
ξενοδοχείο 4 αστέρων με σκοπό να διανυκτερεύσουν από 3 έως 6 βράδια. Αναφορικά με τη
δυσκολία ολοκλήρωσης της κράτησης, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν δυσκολεύτηκαν
καθόλου.
Συνεχίζοντας με τις απόψεις των ερωτηθέντων για τις υπηρεσίες που πρόσφερε το
ξενοδοχείο πριν την παραμονή τους, φαίνεται πως στάλθηκε email για την πραγματοποίηση
της κράτησης και υπήρξε πάρα πολύ άμεση ανταπόκριση σε ειδικά αιτήματα των πελατών.
Ακόμη, υπήρξε λήξη φόρμας για εξατομικευμένη διαμονή και δυνατότητα online check-in,
αλλά αποδεικνύεται ότι τα ξενοδοχεία μας υστερούν σε προσωποποιημένες υπηρεσίες και
ψηφιακό μετασχηματισμό αφού οι πλειοψηφία των απαντήσεων ήταν αρνητικές.
Ως προς τις απόψεις των πελατών για τις γενικότερες υπηρεσίες κατά την διάρκεια
της διαμονής τους, φαίνεται πως λίγο δυσκολεύτηκαν στην ολοκλήρωση του check-in αν και
ήταν πολύ γρήγορη η διαδικασία και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την καθαριότητα
και τον εξοπλισμό του δωματίου, το στρώμα, τη ψύξη-θέρμανση, τη φιλικότητα και την
ενέργεια του προσωπικού. Επιπλέον, συμφωνούν πάρα πολύ πως το προσωπικό είχε
υπέροχη συμπεριφορά αλλά γίνεται ξεκάθαρο ότι οι γενιές αυτές επιζητούν το αυθεντικό
ακόμα και όταν πρόκειται για την προσέγγιση που λαμβάνουν από το προσωπικό του
ξενοδοχείου που επισκέφτηκαν, αφού φαίνεται να μην απέπνεε την ζεστασιά-θαλπωρή που
επιθυμούσαν. Ακόμη, πάρα πολύ ικανοποιημένοι είναι οι ερωτηθέντες από την ποιότητα του
φαγητού και του ποτού, την ποικιλία του μενού, τις υπηρεσίες του πρωινού, τις ώρες
εξυπηρέτησης φαγητού και τους δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου. Τέλος, καμία δυσκολία
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δεν συνάντησαν κατά την ολοκλήρωση του check-out και θεωρούν τη διαδικασία πάρα πολύ
γρήγορη.
Αναφορικά με τις υπηρεσίες που πρόσφερε το ξενοδοχείο μετά την διαμονή των
ερωτηθέντων, φαίνεται πως υπήρξε τις περισσότερες φορές email για τη λήψη σχολίων
αμέσως μετά την αναχώρηση των πελατών, ενώ δεν υπήρξε κάποιο πρόγραμμα
επιβράβευσης ή εκπτωτικό κουπόνι για μελλοντική επανεπίσκεψη στο κατάλυμα.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι γενικότερες απόψεις των πελατών αναφορικά με
τη συνολική παραμονή τους στο ξενοδοχείο. Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν τη συνολική
εμπειρία τους ως επισκέπτες, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα της διαμονής
πάρα πολύ καλές. Ακόμη, δηλώνουν πως είναι σίγουρο πως θα επισκεφθούν το ίδιο
ξενοδοχείο εάν επισκεφθούν το ίδιο μέρος στο μέλλον, πως θα το συστήσουν σε κάποιον
φίλο και πως η συνολική αξία σε σχέση με την πληρωμή ήταν εξαιρετική. Επιπλέον, φαίνεται
να υποστηρίζουν περισσότερο πως είχαν έναν υπέροχο ύπνο, ενδιαφέρονται πιο πολύ για
την εξυπηρέτηση που τους προσφέρθηκε και την καθαριότητα του ξενοδοχείου και
δηλώνουν πως η καλύτερη ποιότητα του καφέ, με δεύτερη να ακολουθεί η οικολογική
συνείδηση, θα βελτίωνε την ικανοποίηση τους περισσότερο από άλλα κριτήρια.
Μέσω του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, αναδείχθηκε πως οι ερωτηθέντες που
ανήκουν στη γενιά Generation Z είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το δωμάτιο του
ξενοδοχείου, το προσωπικό, το φαγητό-ποτό, τους δημόσιους χώρους και το check-out,
συγκριτικά με την γενιά των Millennials. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση του ξενοδοχείου, οι
Millennials κρίνουν ως πιο σημαντική την καθαριότητα και την προσπελασιμότητα του
ξενοδοχείου, με τους ερωτηθέντες που ανήκουν στη γενιά Z να θεωρούν πιο σημαντικές τις
φυσικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του. Τέλος, στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα έγινε
σαφές πως όσο περισσότερα αστέρια έχει ένα ξενοδοχείο, τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι
πελάτες σε όλους τους τομείς, εκτός από την διαδικασία του check-out στην οποία ισχύει
ακριβώς το αντίστροφο.
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26. Περιορισμοί μελέτης
Σε πρώτη φάση, στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, θα μπορούσαν να
καταλογιστούν το μικρό σχετικά δείγμα αλλά και οι χρονικοί περιορισμοί οι οποίοι εκ των
πραγμάτων έχουν περιορίσει τα συμπεράσματα της έρευνας , ώστε να εξαχθούν σημαντικά
συμπεράσματα για την αγορά στην οποία ανήκουν.

27. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Επόμενη διερεύνηση του αντικειμένου αυτής της μελέτης θα μπορούσε να αποτελέσει η
σύγκριση των γενεών που αναλυθήκαν στην παρούσα έρευνα σε σύγκριση με την
καταναλωτική συμπεριφορά κάποιας άλλης γενιάς. Αλλά και η αντίληψη προηγούμενων
γενεών για τον υπάρχοντα ξενοδοχειακό χάρτη της Ελλάδας.
Επίσης, σε ενδεχόμενο μελλοντικής έρευνας, θα ήταν άκρως ενδιαφέρουσα η χρήση της
ποιοτικής μεθόδου με συγκεκριμένες ομάδες εστίασης.
Τέλος, εξίσου ενδιαφέρουσα θα ήταν η έρευνα με περιορισμό σε μία μόνο γενιά.

28. Συνεισφορά της έρευνας στον κλάδο των ξενοδοχείων.
Από την παρούσα έρευνα και τα αποτελέσματα αυτής, κατέστη σαφές πως οι νέες
ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να δημιουργούνται σε στρατηγικά σημεία όσο αφορά την
τοποθεσία τους. Τοποθεσίες- κλειδιά, αρεστές στην γενιά ενδιαφέροντος.
Θα πρέπει να γίνει στόχευση σε solo travelers, αφού φαίνεται μεγάλος μέρος των νεών
επισκεπτών να επιλέγει να ταξιδέψει και να εξερευνήσει ατομικά.
Όσο αφορά το κομμάτι των υπηρεσιών τα ξενοδοχεία της χώρας μας θα πρέπει να
επικεντρωθούν σε κάποιους βασικούς πυλώνες για να ανταποκριθούν στον σύγχρονο
ταξιδιώτη. Ειδικότερα:
•

Απλοποίηση της διαδικασίας check-in (Self check-in, όχι γραμμές αναμονής, όχι
διαβατήρια/ταυτότητες, RFID κάρτες) .
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•

Αποποίηση της άκαμπτης προσχεδιασμένης προσέγγισης του προσωπικού
(Προσωπικό που ξεφεύγει από τα σημερινά δεδομένα της εξυπηρέτησης με την
μορφή οικοδεσπότη που στοχεύει στο να βρίσκεται διπλά στον επισκέπτη, και
αποπνέει αίσθημα θαλπωρής και ζεστασιάς σαν να βρίσκεσαι σπίτι με οικείους).

•

Κουρτίνες συσκότισης με δυνατότητα ελέγχου μέσω tablet, καθώς και τον πλήρη
έλεγχο του δωμάτιού μέσω αυτού.

•

Το σύγχρονο ξενοδοχείο δεν θα πρέπει να είναι απλώς ένα μέρος για ύπνο, αλλά ένας
χώρος για δουλειά, χαλάρωση και παιχνίδι. Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων όπου
άτομα με κοινές ιδέες θα συναντώνται και θα εμπνέονται μεταξύ τους.

•

Check-out: Αφαίρεση όλων των χαρτιών που επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επιπρόσθετα, για να ενθαρρυνθεί ο συγκεκριμένος κλάδος της τουριστικής βιομηχανίας, τα
ξενοδοχεία θα μπορούσαν να διαθέσουν μια αντιστάθμιση για τους καταναλωτές,
ακολουθώντας επιχειρηματικές πρακτικές που θα ελκύσουν τους ταξιδιώτες που αναζητούν
νόημα στην προσιτή, σύγχρονη πολυτέλεια δίνοντας μεγαλύτερη αξία στην καλή ποιότητα
του καφέ και στην ποιότητα ύπνου.

Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα από τα αποτελέσματα, τα ξενοδοχεία πρέπει να επενδύσουν
σε μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία, στρατηγικές συμμαχίες με μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καλή προώθηση προορισμού, καθώς και να αναζητήσουν ελκυστική επωνυμία με
χαρακτηριστικό την οικολογική συνείδηση, για να προσελκύσουν την προσοχή από τους δύο
στοιχειωμένους πληθυσμούς.
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Κεφάλαιο VII: Παράρτημα
30. Ερωτηματολόγιο
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
1. ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ?
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ

BLEISURE

ΑΛΛΟ…………

2. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΑΞΙΔΕΨΑΤΕ?
ΜΟΝΟΣ (SOLO
TRAVELLING)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΦΙΛΟΥΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΛΛΟ……

ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ

……

3. ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΨΑΤΕ?
…………………………………………
4. ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ-ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ?
INSTAGRAM
INFLUENCER

ΜΟΥ
FACEBOOK POST

ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΜΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΑΛΛΟ……

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

……

ΦΙΛΟΥΣ
ΑΠΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

POP UP ADS

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

5. ΤΙ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ?
ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΜΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ

REVIEWS

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ

ΑΛΛΟ………

6. ΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ?
ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ

ΑΠΟ Β2C SEARCH ENGINE

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

(BOOKING.COM, EXPEDIA.COM)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

ΜΕΣΩ

ΜΕΣΩ

EMAIL

FAX

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

7. ΠΟΣΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
1*

2**

3***

4****

5*****
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Boutique

ΑΛΛΟ……….
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8. ΠΟΣΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ?
1-2

3-6

7+

9. ΠΟΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: PRE-STAY
1. ΔΕΧΤΗΚΑΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΑΙΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ?
ΝΑΙ

2. ΠΟΣΟ

ΑΜΕΣΗ

ΟΧΙ

ΗΤΑΝ

Η

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΣΕ

SPECIAL

REQUESTS/

SERVICE

INFORMATIONS?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

3. ΣΑΣ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ/ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ?
ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. ΥΠΗΡΞΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ONLINE CHECK-IN?
ΝΑΙ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: HOTEL-STAY
A WARM WELCOME
1. ΠΟΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ CHECKIN
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

2. ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ CHECK-IN
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

IN-ROOM EXPERIENCE
3. ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

4. ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

5. ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ/ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΑ/ΑΝΕΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

6. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ
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ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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SERVICE/STAFF
7. ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΠΟΣΟ ΦΙΛΙΚΟ/ ΑΤΥΠΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

8. ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗ/ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΕΔΙΔΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

9. ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΧΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

10. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ/ ΘΑΛΠΩΡΗ ΑΠΕΠΝΕΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

11. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΤΑΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΔΙΑΦΩΝΩ

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΔΙΑΦΩΝΩ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ

ΑΠΟΛΥΤΑ
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F&B OPTIONS
12. ΠΟΣΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΜΕΙΝΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

13. ΠΟΣΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΜΕΙΝΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕ
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

14. ΠΟΣΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΜΕΙΝΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

15. ΠΟΣΟ ΝΟΣΤΙΜΗ ΗΤΑΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

16. ΠΟΣΟ ΒΟΛΙΚΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

HOTEL PUBLIC AREAS
17. ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5
1. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ……..
2. ΝΤΕΚΟΡ ……….
3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ……….

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
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CHECK-OUT
18. ΠΟΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ CHECKOUT
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

19. ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ CHECK-OUT
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: POST-STAY
1. ΣΑΣ ΑΠΕΣΤΑΛΗ EMAIL ΣΧΟΛΙΩΝ (CUSTOMER FEEDBACK EMAIL)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ?
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΜΕΤΑ

ΜΕΡΑ

3. ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΝΑΙ

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΧΙ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ:
1. ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
1:ΚΑΘΟΛΟΥ

2

3

4

5

6

7

8

9

10: ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

7

8

9

10: ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

7

8

9

10: ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

2. ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1:ΚΑΘΟΛΟΥ

2

3

4

5

6

3. THN ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
1:ΚΑΘΟΛΟΥ

2

3

4

5

6

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ:
4. ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΝΑΤΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΑΤΕ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΝΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ Η ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΑΝ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ/ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ
1:ΦΤΩΧΗ

2

3

4

5

6

7

8

9

10:ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

7. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΑΣ?
ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΘΟΡΥΒΟΣ (ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ)

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ

ΑΘΟΡΥΒΟ

ΤΙΠΟΤΑ, ΕΙΧΑ ΕΝΑΝ

ΔΩΜΑΤΙΟ

AIRCON

ΥΠΕΡΟΧΟ ΥΠΝΟ
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8. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1: ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΕΩΣ ΤΟ 5: ΜΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (ΑΣΤΕΡΙΑ) ……….
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ……….
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ……….
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ……….
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ……….

9. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΞΗΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΑΡΤΙΑ/
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ

ΚΑΦΕ

ΔΩΜΑΤΙΟ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΚΡΙΜΜΕΝΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΚΟΣΤΟΙ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΚΑΜΠΤΗ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ

ΝΤΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10.
ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ Η ΣΑΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΣΕ? (ΟΧΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
………………………………………………………………………………………

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ποιο είναι το φύλο σας;

□
Γυναίκα □
Άνδρας

1981-1996 (Millenials)
Ποια είναι η ηλικία σας;

□

1997-2010 (Genaration Z)

□

Άλλο ………………………………..
Φοιτητής

□

Ελεύθερος Επαγγελματίας
Ποιο είναι το επάγγελμά σας;

□

□
Δημόσιος Υπάλληλος □
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Άλλο …………………………………

□
Δευτεροβάθμια □
ΑΕΙ/ΤΕΙ □
Πρωτοβάθμια

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής
σας;

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

□

Άλλο……………………………………
Έως 500 ευρώ
501 έως 1000 ευρώ
Ποιο είναι το μηνιαίο εισόδημα σας

1001 έως 1500 ευρώ
1501 έως 2000 ευρώ
2001 ευρώ και άνω

Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
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