NOVRUZ 2018
Sorğu nəticələri ilə bağlı hesabat
Sorğu iştirak edən müsahiblərin sayı : 253

SUAL 1 – YAŞ:

SUAL 2 – İŞTİRAK EDƏNLƏRİN CİNSİ

SUAL 3 – İŞTİRAK EDƏNLƏRİN PEŞƏ FƏALİYYƏTİ

SUAL 4 – ÖLKƏ

SUAL 5 – AZƏRBAYCANA EDİLƏN SƏFƏRLƏRİN SAYI

SUAL 6 – BAKIYA ZİYARƏTİN MƏQSƏDİ

55.4% - Novruz festivalı;

10% - Biznes;

31.9% - İstirahət;

3.2% - İdman

SUAL 7 – SƏYAHƏT ZAMANI ƏN ÇOX XOŞA GƏLƏNLƏR

Verilən bütün cavablar üzrə
64% - Novruz festivalı;
60.5 % - Yemək;
50.6% - Mədəniyyət;
47% - İnsanlar;
11.5% - Görməli yerlər;
10.3% - Gecə həyatı
9.9% - Çoxmədəniyyətli mühit;
4.3% - Mehmanxana;
9.1% - Turist fəaliyyətləri;

SUAL 8 – AZƏRBAYCANA YENİDƏN SƏFƏR EDƏRDİNİZMİ?

SUAL 9 – YUXARIDA “YOX” CAVAB VERƏNLƏRİN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ :
-Qiymətlərin bahalı olması;
-İnsanların davranışları;
-Maraqlı fəaliyyətlərin azlığı.

SUAL 10 – TURİST TİPİ

SUAL 11 – TƏKLİFLƏR / ŞİKAYƏTLƏR
-Məşhur müğənni;
-Muğam musiqisi;
-Ənənəvi geyimlər;
-Daha ritmik musiqi və rəqs qrupları.
-Qiymətlər bahalıdır;
-Şəhər turu avtobusu işləmir;
-Banklar işləmir;
-Mehmanxana qiymətləri bahadır;
-Taksi xidməti bahadır;
-Kamp ərazisi yoxdur.

SUAL 12 – ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1-çox pis / 5-mükəmməl)

Kombinasiyalı nəticələr:
İran
Sorğuda iştirak edənlərin yarısından biraz çox olan İran vətəndaşları arasında bütün yaş qruplarından turistlər
var. 130 mühasibdən 100-ü ailəsi ilə birlikdə səfər edir. Ailə kimi səfər edənlər də bütün yaş qruplarında təmsil
olunurlar. Xüsusən 25-55 yaş arası İranlı turistlər ailə ilə səfər edirlər. Dostları ilə səfər edən İranlı turistlər
ikinci sıradadır ki, burada da əsas yaş qrupu 25-34 təşkil edir. Sorğuda iştirak edənlərdən 30%-i öz işinin
sahibidir. İranlı turistlətin 70%-i Azərbaycan ilk dəfə olaraq, 10%-i isə 4 dəfədən çox olaraq səfər edirlər. İlk
dəfə səfər edənlərin 70%-dən çoxunun məqsədi Novruz festivalında iştirak etməkdir. Novruz festivalı
məqsədilə gələn İranlı turistlərin 36%-i Azərbaycana təkrar səfər edən turistlərdir.
BƏƏ
İkinci turist qrupu olan BƏƏ vətəndaşlarıdır. Bu turist qrupu əsasən ailə və dostları ilə səyahət edirlər. Burada
da əsasən orta yaşlı turistlər təmsil olunurlar. İştirakçıların əksəriyyəti menecment və şəxsi işi ilə məşğul olan
şəxslərdir.
Rusiya
Üçüncü turist qrupu Rusiya vətəndaşlarıdır. Turistlər müvafiq olaraq ailə, dostlar və yalnız turist tipi kimi
sıralanır. Dostlar və yalnız gələn rus turistlərin əksəriyyəti 25 yaşdan aşağıdır. Yalnız gələnlərin əksəriyyəti kişi,
dostlarla gələnlərin əksəriyyəti isə qadındır. Qrup turu ilə gələnlərin hamısı qadındır.

