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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Την πρώτη θέση στις «καρδιές» των τουριστών που επέλεξαν να περάσουν τις διακοπές
τους στα πανέμορφα μέρη της καταλαμβάνει η Ήπειρο σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΤΕ
για την τουριστική κίνηση του φετινού Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα κάτι παραπάνω από 9 στους 10 επισκέπτες σε καταλύματα της Ηπείρου
δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποιότητα και τις υπηρεσίες. Η Ήπειρος είναι η πρώτη
Περιφέρεια της χώρας στο συγκεκριμένο στατιστικό, πάνω ακόμα και από τον υπ' αριθμό 1
προορισμό των τουριστών, τις Κυκλάδες.

Η Ήπειρος κατέχει διαχρονικά αυτή τη θέση σε όλα σχεδόν τα δελτία του ΣΕΤΕ. Ο Γενικός
Δείκτης Ικανοποίησης (GRI) πελατών ξενοδοχείων υπολογίζεται από την ReviewPro,
εταιρεία που ειδικεύεται στην μέτρηση της online φήμης των ξενοδοχείων. Ο δείκτης αυτός
υπολογίζεται για κάθε ξενοδοχείο, μέσω ανάλυσης των μεταβλητών που συνδέονται με τις
αναρτήσεις σχολίων πελατών σε εκατοντάδες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,
ιστοσελίδες σχολιασμού ξενοδοχείων και ιστοσελίδες OTAs (online travel agents –
διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία). Επίσης, λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο τις ημερήσιες
κριτικές αλλά και τα ιστορικά δεδομένα των τελευταίων 365 ημερών δίνοντας μεγαλύτερη
βαρύτητα στις πιο πρόσφατες κριτικές. Δείκτες άνω του 80% υποδηλώνουν θετική
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εμπειρία.

Για τον υπολογισμό έχουν αναλυθεί τα στοιχεία 1.126 ξενοδοχείων από την Ελλάδα,
διαφόρων κατηγοριών και από διαφορετικές περιοχές της χώρας, και 2.504 ξενοδοχείων,
επίσης διαφόρων κατηγοριών, από 16 ανταγωνιστικούς προορισμούς στην Γαλλία, την
Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία την Κύπρο και την Τουρκία. Τα στοιχεία που
παρουσιάζονται για το 2016 βασίζονται σε αξιολογήσεις από 311.630 πελάτες ελληνικών
ξενοδοχείων και 1.167.019 πελάτες ξενοδοχείων στους ανταγωνιστικούς προορισμούς, ενώ
τον Ιανουάριο του 2017 έγιναν αξιολογήσεις από 12.002 και 67.166 πελάτες αντίστοιχα.
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