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Εισαγωγή

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί 
έναν από τους σημαντικούς πυλώνες 
της οικονομίας της Κύπρου, και 
συνδέεται άρρηκτα με την 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη και 
πορεία της. Είναι γεγονός ότι ο 
τουρισμός αποφέρει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές 
κοινωνίες, προσφέροντας θέσεις 
εργασίας, εισροή κεφαλαίων, 
αναθέρμανση της αγοράς, ευκαιρίες 
επιχειρηματικότητας, βελτίωση των 
υποδομών και των υπηρεσιών, αλλά 
και προοπτικές επενδύσεων. 

Οι ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις και η 
οικονομική κρίση συντελούν στη 
δημιουργία ενός έντονου 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στο 
οποίο η τουριστική βιομηχανία 
καλείται να ανταπεξέλθει 
αντιμετωπίζοντας τη στασιμότητα που 
τη διακρίνει τα τελευταία χρόνια. 
Στασιμότητα που θα ξεπεραστεί μόνο 
εάν γίνουμε τολμηροί κάνοντας βαθιές 
τομές και αλλάζοντας τις δομές και τις 
μεθόδους μας ώστε να ενισχύσουμε το 
τουριστικό μας προϊόν. 

Η παρούσα μελέτη είναι μια 
προσπάθεια να καταγράψουμε τα 
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν 
τον τουρισμό μας αλλά και να 
αναδείξουμε κάποιες από τις μορφές 

Ευγένιος Χρ Ευγενίου 
Διευθύνων Σύμβουλος,  
PwC Κύπρου

εναλλακτικού τουρισμού. Ακούσαμε 
προσεχτικά τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα και μελετήσαμε τις ανάγκες και 
τις προτιμήσεις των τουριστών από 
διάφορες χώρες, αναλύοντας τα 
δυνατά σημεία αλλά και τις αδυναμίες 
της μέχρι τώρα εφαρμοζόμενης 
πολιτικής.

Μέσα από την έρευνα επιβεβαιώνεται 
η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του 
τουριστικού μας προϊόντος, ώστε να 
τοποθετηθούμε στην αγορά με πιο 
ανταγωνιστικούς όρους. Εάν 
επικεντρωθούμε στον τουρισμό, με ένα 
συγκροτημένο και ξεκάθαρο σχέδιο 
δράσης, αυτό θα σημαίνει ανάπτυξη 
και κατ’ επέκταση ανάκαμψη της 
οικονομίας. Προϋπόθεση αποτελεί να 
ανοίξουμε τους ορίζοντές μας, να 
γίνουμε πιο ευέλικτοι και να 
λειτουργήσουμε σε μια λογική 
επένδυση για το μέλλον.

Η συνέχεια βρίσκεται στα χέρια όλων 
μας και είμαι βέβαιος ότι με την 
έμπρακτη συμβολή όλων των φορέων 
θα χαράξουμε μία κοινή πορεία και ένα 
ξεκάθαρο στρατηγικό πλαίσιο 
τουριστικής ανάπτυξης.

Ευγένιος Χρ Ευγενίου 
Διευθύνων Σύμβουλος,  
PwC Κύπρου
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Εισαγωγή

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η τουριστική 
βιομηχανία στην Κύπρο είναι η 
εποχικότητα. Αυτό έχει ευρέως 
αναγνωριστεί και έχει προβληματίσει 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της 
τουριστικής βιομηχανίας.

Ο προβληματισμός αυτός, που 
εντείνεται περισσότερο, αν ληφθούν 
υπόψη και οι σχετικές στατιστικές των 
δεκαετιών του ’80 και ’90, που 
δείχνουν μεγαλύτερους αριθμούς 
επισκεπτών στην Κύπρο κατά τους 
χειμερινούς μήνες συγκριτικά με τα 
τελευταία δέκα χρόνια, μας οδήγησε 
στην απόφαση για ανάληψη αυτής της 
έρευνας. 

Στόχος της έρευνας είναι να 
σκιαγραφήσει τον σημερινό χειμερινό 
τουρίστα και να αξιολογήσει μέσα από 
τα μάτια και τις εμπειρίες του το 
χειμερινό τουριστικό προϊόν της 
Κύπρου, ποιά ήταν τα κίνητρα για την 
επιλογή της Κύπρου για τις χειμερινές 
του διακοπές και πώς συγκρίνει την 
Κύπρο με άλλους ανταγωνιστικούς 
προορισμούς. Η κατανόηση των 
κινήτρων, των επιδιώξεων και των 

Πέτρος Χ Πετράκης 
Συνέταιρος 
Υπεύθυνος Υπηρεσιών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων,  
PwC Κύπρου

προσδοκιών του χειμερινού τουρίστα, 
είναι σημαντικοί παράμετροι όχι μόνο 
για την μεγιστοποίηση του βαθμού 
ικανοποίησής του, αλλά και για τον 
εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του 
προσφερόμενου τουριστικού μας 
προϊόντος. Θεωρούμε ότι η 
τεκμηριωμένη ανάδειξη 
συγκεκριμένων θεμάτων και 
συμπερασμάτων μέσα από τα 
ευρήματα της έρευνας, θα μπορούσε να 
βοηθήσει στον σχεδιασμό στρατηγικής 
και ανάληψης δράσεων προς 
αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Η Κύπρος έχει τα φυσικά χαρίσματα 
που της δίνουν το πλεονέκτημα να 
δημιουργήσει ένα ελκυστικό χειμερινό 
τουριστικό προϊόν που με στοχευόμενη 
προβολή και προώθηση, θα μπορεί να 
αυξήσει σημαντικά το τουριστικό 
ρεύμα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η 
ουσιαστική άμβλυνση της τουριστικής 
περιόδου θα συνεισφέρει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος της Κύπρου και επομένως 
και της κυπριακής οικονομίας 
γενικότερα.  

Πέτρος Χ Πετράκης 
Συνέταιρος 
Υπεύθυνος Υπηρεσιών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων,  
PwC Κύπρου
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Σχολιασμός

Αναμφίβολα ο τουρισμός είναι ένας 
από τους πιο αναπτυσσόμενους τομείς 
της παγκόσμιας οικονομίας, τόσο σε 
απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους.  
Οι επιδράσεις του σε άλλους τομείς της 
οικονομίας είναι πολλαπλασιαστικές 
και συμβάλλει στη συνολική 
οικονομική ανάπτυξη των χωρών, 
ειδικότερα σε αυτές που αποτελεί 
κυρίαρχη δραστηριότητα. Όσον αφορά 
τον Κυπριακό Τουρισμό, να 
αναφέρουμε ότι η ραγδαία τουριστική 
ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του ’80 
και του ’90 έχει καταστήσει την Κύπρο 
σαν ένα ελκυστικό τουριστικό 
προορισμό, ο οποίος μπορούσε αλλά 
και μπορεί να ανταγωνίζεται άλλους 
μεγαλύτερους ελκυστικούς 
προορισμούς.  Στη σημείο αυτό 
χρειάζεται εγρήγορση από όλους τους 
φορείς, έτσι ώστε το τουριστικό προϊόν 
της Κύπρου να συνεχίσει να 
παρουσιάζεται δυνατό στον 
ανταγωνισμό, αλλά και η Κύπρος, σαν 
τουριστικός προορισμός, να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες 
προκλήσεις.

Είναι γνωστό ότι ο Κυπριακός 
Τουρισμός ήταν, είναι και πιστεύω θα 
παραμείνει ένας από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς 
«πνεύμονες» της κυπριακής 
οικονομίας. Στη σημερινή 
«φουρτουνιασμένη» εποχή, ο 

τουρισμός θα πρέπει να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια 
επανεκκίνησης της οικονομίας. Αυτό 
θα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη 
βελτίωση αλλά και διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος. Λειτουργώντας 
μέσα σε διαφορετικές συνθήκες, σε 
σχέση με προηγούμενα χρόνια, η 
Κύπρος θα πρέπει να επενδύσει στο 
χειμερινό τουρισμό, όπως επίσης και σε 
άλλες μορφές τουρισμού. Θα πρέπει να 
προβάλλονται τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του νησιού μας, και να 
βελτιώνονται τάχιστα οι αδυναμίες και 
τα προβλήματα του τουριστικού μας 
προϊόντος.

Μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής μας 
δραστηριότητας, η PwC σε συνεργασία 
με την ερευνητική της έδρα στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρουσιάζει 
τα αποτελέσματα έρευνας που 
εκπονήθηκε κατά τους χειμερινούς 
μήνες του παρόντος έτους, αναλύοντας 
στοιχεία πολύ χρήσιμα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του χειμερινού 
τουρισμού στην Κύπρο. Αυτό θεωρείται 
αδήριτη ανάγκη, αφού ο τουρισμός της 
Κύπρου κατά τους χειμερινούς μήνες 
παρουσιάζει μια πτωτική πορεία, τόσο 
σε αριθμούς όσο και σε εισόδημα.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι κανείς 
δεν πρέπει και δεν δικαιούται να 
εφησυχάζει, έτσι ώστε η Κύπρος να 

Δρ. Πέτρος Λοής,  
PhD, MSc, IMarEST, NBA 
Κάτοχος Έδρας PwC στην 
Επιχειρηματική Έρευνα 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

μπορέσει να προχωρήσει μπροστά 
κάνοντας συντονισμένα και 
αποφασιστικά βήματα προς διατήρηση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 
κυπριακού τουρισμού, την ανάπτυξη 
του χειμερινού τουρισμού, αλλά και να 
δοθούν άμεσα οι λύσεις οι οποίες θα 
είναι ο «φάρος» για την μελλοντική 
ανάπτυξη αυτού του ζωτικού τομέα της 
Κυπριακή οικονομίας, αλλά και της 
κοινωνίας.
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Η PwC Κύπρου σε συνεργασία με την ερευνητική έδρα που στηρίζει στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, έχουν εκπονήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια 
εξειδικευμένη θεματική έρευνα στον τομέα της τουριστικής δραστηριότητας. 
Φέτος αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η εστίαση στο θέμα της εποχικότητας 
μέσα από την αποτύπωση αφενός του προσφερόμενου χειμερινού  (off-season) 
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και αφετέρου μέσα από την σκιαγράφηση του 
προφίλ του επισκέπτη/τουρίστα της ιδίας περιόδου. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της θεματολογίας και των ερωτηματολογίων 
έγιναν από την PwC Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, ενώ η 
ερευνητική ομάδα που ανέλαβε τη συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων 
συστάθηκε από το Πανεπιστήμιο. Η PwC κάλυψε όλες τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες της έρευνας, ενώ σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του 
Πανεπιστημίου κατέγραψαν και ανέλυσαν από κοινού τα συμπεράσματα και το 
σχολιασμό που περιέχεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, όσον αφορά το αντικείμενο της έρευνας και όπως προκύπτει και από 
τον τίτλο της, έχει επιλεγεί το θέμα της μειωμένης τουριστικής δραστηριότητας 
κατά την περίοδο μη αιχμής (off-season) η οποία οριοθετείται συνήθως από τις 
αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό ως το 
«πρόβλημα της εποχικότητας», η άμβλυνση της οποίας έχει αποτελέσει 
αντικείμενο πολλών ενεργειών και πρωτοβουλιών τόσο από τον ιδιωτικό όσο και 
από τον δημόσιο τομέα. Η εποχικότητα αποτελεί ένα διαχρονικό θέμα για την 
Κύπρο, οι όποιες δράσεις αναλαμβάνονται με στόχο την επίλυσή του, 
συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος και συνεπώς στην ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας.

Λίγα λόγια για τη 
μελέτη

Ταυτότητα Έρευνας
Μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα με τη συμπλήρωση δομημένου 
ερωτηματολογίου

Μέγεθος Δείγματος: 500 τουρίστες 

Μέθοδος Δειγματοληψίας: Στρωσιγενής δειγματοληψία βάσει φύλου, ηλικίας 
και χώρας προέλευσης

Τόπος Δειγματοληψίας: Αεροδρόμιο Λάρνακας, αστικές, παραλιακές και 
ορεινές περιοχές Παγκύπρια

Διάρκεια έρευνας: Φεβρουάριος 2014 – Μάρτιος 2014
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Παρακολουθώντας τις επιδόσεις της τουριστικής δραστηριότητας στην Κύπρο, το 
πρόβλημα της εποχικότητας γίνεται εμφανές με διάφορες εκφάνσεις. Οι πιο 
χαρακτηριστικές όμως είναι οι δύο βασικοί δείκτες των αφίξεων και των 
συνολικών εσόδων. Ενδεικτικά για τις αφίξεις των 12 μηνών της περιόδου 2013-
2014, όπως φαίνεται και από το σχετικό διάγραμμα πιο κάτω, το ποσοστό 
συνεισφοράς της περιόδου μη αιχμής (Νοέμβριος – Μάρτιος) είναι μόνο 13% σε 
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 87% της περιόδου αιχμής (Απρίλιος – 
Οκτώβριος). Αντίστοιχη είναι και η εικόνα για την ίδια περίοδο σε ό,τι αφορά τα 
έσοδα, όπου το πρόβλημα της εποχικότητας γίνεται ακόμη πιο εμφανές. 

Η έρευνα κάλυψε το σύνολο του φάσματος της τουριστικής δραστηριότητας, 
όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα στην Κύπρο κατά την χειμερινή περίοδο. 

Κάτω από το πρίσμα αυτής της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
εστιάζουμε στην παρουσίαση μιας συνοπτικής εικόνας των βασικότερων 
μηνυμάτων και στοιχείων που προκύπτουν από το δείγμα των τουριστών που 
συμμετείχε στην έρευνα. 

Διάγραμμα 1 - Αφίξεις και έσοδα από τον τουρισμό

10%

90%

Έσοδα από τουρισμό
Νοέμβρης 2013 - Μάρτης 2014 Απρίλης 2013 - Οκτώβρης 2013

(περίοδος αιχμής)

13%

87%

Αφίξεις τουριστών
Νοέμβρης 2013 - Μάρτης 2014 Απρίλης 2013 - Οκτώβρης 2013

(περίοδος αιχμής)
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Το προφίλ του επισκέπτη 
κατά την χειμερινή περίοδο

Προφίλ του χειμερινού επισκέπτη

Ένας από τους κύριους στόχους της έρευνας αυτής είναι η σκιαγράφηση του 
χειμερινού επισκέπτη. Όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, το 
νησί επισκέπτονται κατά τους χειμερινούς μήνες κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας 
καθώς το 50,6% των ερωτηθέντων ήταν άτομα ηλικίας πέραν των 60 ετών ενώ πιο 
συγκεκριμένα το 38% ήταν άτομα με ηλικία πέραν των 65 ετών. Σε προηγούμενη 
έρευνα που έχει γίνει και κάλυπτε ολόκληρο ημερολογιακό έτος, το ποσοστό των 
ερωτηθέντων με ηλικία πέραν των 60 ετών ήταν 21,8%. Επίσης το 74,8% του 
συνολικού δείγματος ήταν παντρεμένοι, ενώ το 89% δεν ταξίδεψαν με παιδιά.

Διάγραμμα 2 - Ηλικιακή κατηγορία

0.0% 2.8%

5.0%

4.4%

6.2%

6.6%

7.0%

6.4%

11.0%12.6%

38.0%

Ηλικιακή Κατηγορία

Έως 18 ετών (0%)

18-24 ετών (2.8%)

25-29 ετών (5%)

30-34 ετών (4.4%)

35-39 ετών (6.2%)

40-44 ετών (6.6%)

45-49 ετών (7%)

50-54 ετών (6.4%)

55-59 ετών (11%)

60-64 ετών (12.6%)

65 ετών και άνω (38%)
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Στο διάγραμμα 3 αναλύεται το δείγμα των ερωτηθέντων κατά ηλικία και χώρα 
προέλευσης. Διαφαίνεται ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας τουρίστες προέρχονται από τη 
γερμανική αγορά, ενώ όσον αφορά τη ρωσική αγορά άτομα ηλικίας 35-45 ετών 
επιλέγουν να απολαύσουν τις διακοπές τους στο νησί τους χειμερινούς μήνες. 

Διάγραμμα 3 - Ηλικιακή κατηγορία κατά χώρα προέλευσης

Με βάση την έρευνα οι κυριότερες χώρες προέλευσης των χειμερινών τουριστών 
στην Κύπρο είναι:

21% Ηνωμένο Βασίλειο

20% Γερμανία

17,8% Ρωσσία

11,2% Σκανδιναβικές χώρες

Η σειρά των πιο πάνω αποτελεσμάτων συνάδει και με τα στοιχεία της στατιστικής 
υηρεσίας για τα τελευταία 3-4 χρόνια, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως  να 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τις ίδιες χώρες προέρχονται και οι περισσότεροι 
τουρίστες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Σε ερώτηση που έγινε για το εάν είχαν έρθει για πρώτη φορά κατά την χειμερινή 
περίοδο στην Κύπρο, ποσοστό 62,8% απάντησε καταφατικά. Αναλύοντας τις 
απαντήσεις για την επίσκεψη των συγκεκριμένων τουριστών κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4, διαφάνηκε ότι το 
80% των Ρώσσων τουριστών  στο δείγμα, επισκέφτηκαν την Κύπρο για πρώτη 
φορά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό φαίνεται να είνα και αποτέλεσμα της 
φιλελευθεροποίησης των πτήσεων από Ρωσσία στα τέλη του 2013. Επίσης 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί 
την κύρια αγορά κατά τους χειμερινούς μήνες (41,6% συχνοί επισκέπτες, 46,9% 
περισσότερο από τρεις φορές).

Διάγραμμα 4 - Έχετε επίσης επισκεπτεί την Κύπρο και κατά τη διάρκεια της  
            καλοκαιρινής περιόδου;

Σε ερώτηση που έγινε για το ποσό που ξόδεψαν κατά μέσο όρο την ημέρα κατά 
την παραμονή τους στο νησί, το 64,6% των τουριστών απάντησε κάτω από €100.

Όσον αφορά στον τρόπο που διευθέτησαν τις διακοπές τους, το 61% των 
επισκεπτών διευθέτησαν τις διακοπές τους μέσω τουριστικών πρακτόρων, ενώ το 
υπόλοιπο 39% από μόνοι τους. 

Στο διάγραμμα 5 παρουσιάζεται ο τρόπος διευθέτησης των διακοπών κατά χώρα 
προέλευσης. Είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών που 
διευθέτησαν από μόνοι τους τις διακοπές τους προέρχεται από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ενώ οι τουρίστες από άλλες αγορές προτιμούν τουριστικούς πράκτορες. 
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Διάγραμμα 5 - Τρόπος διευθέτησης των διακοπών (κατά χώρα προέλευσης)

Διάγραμμα 6 - Διάρκεια παραμονής τουριστών στην Κύπρο με βάση τη χώρα  
           προέλευσης

Στο διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η διάρκεια παραμονής των τουριστών στο νησί 
κατά χώρα προέλευσης. Φαίνεται ότι οι Άγγλοι τουρίστες είναι αυτοί με την 
μακρύτερη διαμονή στο νησί κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ δεν υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση κατά αγορά για διάρκεια διαμονής μέχρι και μια 
εβδομάδα.

Η παραμονή στο νησί για το 42,8% των ερωτηθέντων ήταν κάτω των επτά ημερών. 
Παράλληλα για ποσοστό 7,8% η παραμονή στο νησί ήταν πέραν των τριών 
εβδομάδων. 
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Κίνητρα επίσκεψης κατά 
την χειμερινή περίοδο

Στον κατάλογο με τους δέκα σημαντικότερους λόγους επίσκεψης στην Κύπρο 
κατά την χειμερινή περίοδο, ξεκάθαρα την πρώτη θέση καταλαμβάνει το «ήπιο 
κλίμα» και οι καλές θερμοκρασίες. Είναι γεγονός ότι η παράμετρος αυτή 
αναδεικνύεται ως το βασικό κίνητρο των τουριστών (με ποσοστό αναφοράς 
89%), έχοντας σημαντική «απόσταση» από το δεύτερο κίνητρο του «πολιτισμού» 
(πολιτιστικός τουρισμός, με ποσοστό αναφοράς 53%).

Διάγραμμα 7 - Αξιολόγηση του βασικού κινήτρου για επιλογή της Κύπρου σαν 
χειμερινό προορισμό
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Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο τουρισμός 
υγείας & ευεξίας, την τέταρτη θέση ο αθλητικός τουρισμός, ενώ η πρώτη πεντάδα 
συμπληρώνεται με την διοργάνωση των διάφορων εκδηλώσεων. Ειδικότερα, όσο 
αφορά την διοργάνωση εκδηλώσεων, τους χειμερινούς μήνες αυτή αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα άμβλυνσης της εποχικότητας και εμπλουτισμού του 
τουριστικού προϊόντος. Πρέπει δε να αναφερθεί ότι τόσο οι άλ λες ειδικές μορφές 
τουρισμού όσο και η διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελούν μερικές εκ των 
αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Εταιρειών Ανάπτυξης και Προβολής του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ένας μηχανισμός ο οποίος φαίνεται να ανακτά 
μια ιδιαίτερη δυναμική με τη συμβολή βεβαίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλ λά 
και των κατά τόπους παραγόντων της ιδιωτικής δραστηριότητας (πχ Επιμελήτρια).

Στην έκτη θέση κατατάσσεται ο θρησκευτικός τουρισμός. Με βάση τα 
αποτελέσματα της προηγούμενης ολόχρονης έρευνας της PwC («Ανοίγοντας το 
θησαυροφυλάκιο του κυπριακού τουρισμού 2011-2012») σύμφωνα με την οποία ο 
θρησκευτικός τουρισμός είχε διαφανεί ως μια ανερχόμενη δύναμη, στην παρούσα 
έρευνα για τον χειμερινό τουρισμό θα αναμενόταν να έχει ελαφρώς καλύτερη θέση 
στην συνολική δεκάδα (σε σχέση με την 5η θέση που κατέλαβε στην ολοχρονη 
έρευνα).  Εντούτοις, σε καμία περίπτωση η έκτη θέση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως μια αρνητική κατάταξη, καθώς και από αυτή την έρευνα φάνηκε ξεκάθαρα η 
δυναμική της συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού. Αντιθέτως, προβληματισμό 
προξενεί ο συνεδριακός τουρισμός και η έβδομη θέση που έλαβε στην δεκάδα 
καθώς λαμβάνοντας υπόψη την ξενοδοχειακή και την εξειδικευμένη συνεδριακή 
υποδομή του νησιού, θα ανάμενε κανείς την κατάταξη της συγκεκριμένης μορφής 
τουρισμού κατά τους χειμερινούς μήνες σε υψηλότερη θέση.

Εποχικότητα & χειμερινός τουρισμός: το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των τουριστών  11 
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Βίωση εμπειριών και βαθμός 
ικανοποίησης τουριστών

Για κάθε παράγοντα ο οποίος αναφερόταν ως κίνητρο επίσκεψης στην Κύπρο, οι 
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν τελικά βίωσαν αυτό που ανέμεναν να βιώσουν 
ερχόμενοι στην Κύπρο.

Από την πλειοψηφία των απαντήσεων που δόθηκαν στην ερώτηση αυτή 
παρατηρείται σημαντική υστέρηση στη δυνατότητα του προορισμού να ταυτίσει 
το προϊόν που προσφέρει με τις προσδοκίες και βιώματα των τουριστών. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εκτός από τον πολιτιστικό τουρισμό (όπου η 
πλειοψηφία (59,6%) απάντησε «ΝΑΙ» στην σχετική ερώτηση, σε όλα τα 
υπόλοιπα κίνητρα επίσκεψης η πλειοψηφία των απαντήσεων στην ίδια ερώτηση 
ήταν «ΟΧΙ».

Η ανησυχία αυτή εντείνεται εάν λάβει κανείς υπόψη ότι για κίνητρα επίσκεψης 
που βρίσκονται υψηλά στον κατάλογο προτίμησης όπως «Υγεία και Ευεξία» και ο 
«Αθλητικός Τουρισμός»,  ένα πολύ χαμηλό ποσοστό απάντησε ότι τελικά 
αποκόμισε σχετική εμπειρία.

Διάγραμμα 8 - Αποκόμιση εμπειριών στην Κύπρο από ειδικές μορφές τουρισμού
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Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρημα αυτής της έρευνας, είναι το γεγονός ότι οι 
επισκέπτες που δήλωσαν ότι βίωσαν αυτό που προσδοκούσαν να βιώσουν και που 
ανέφεραν ως κίνητρο επίσκεψης, έμειναν γενικά ικανοποιημένοι από την εμπειρία 
που έλαβαν. Το δεδομένο αυτό προκύπτει από την αξιολόγηση που οι ίδιοι οι 
ερωτηθέντες έκαναν για εξειδικευμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε κίνητρο /
ειδική μορφή τουρισμού.  Στην συνέχεια εστιάζουμε στα βασικότερα ευρήματα που 
αφορούν τα πέντε κυριότερα κίνητρα επίσκεψης.

Ήπιες θερμοκρασίες
Για το συγκεκριμένο κίνητρο, ουσιαστικά δεν έχει επιρροή ο ανθρώπινος 
παράγοντας, καθώς το κλίμα είναι ένα διαχρονικό ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό 
που έχει προσφέρει η φύση στην Κύπρο απλόχερα. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση 
του τουριστικού κλίματος προς όφελος της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου 
και τους χειμερινούς μήνες, πρέπει να αποτελεί  ξεκάθαρη προτεραιότητα και 
στόχο όλων των εμπλεκομένων στην τουριστική δραστηριότητα. Πιο κάτω 
ακολουθεί ιδιαίτερη αναφορά στους παράγοντες εμπλουτισμού του κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Πολιτιστικός τουρισμός
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού 
αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο επίσκεψης κατά τους χειμερινούς μήνες μετά 
τον παράγοντα «ήπιες θερμοκρασίες». Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 9, ο 
βαθμός ικανοποίησης στα εξειδικευμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού είναι σχετικά υψηλός. Εντούτοις, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στα τρία χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν τις 
περισσότερες απαντήσεις δυσαρέσκειας/μη ικανοποίησης, που είναι: 1) η χρήση 
και διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών βοηθημάτων, 2) οι τρόποι προώθησης των 
σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 3) η περιορισμένη ποικιλία 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ένα δεύτερο ανησυχητικό εύρημα είναι το γεγονός ότι 
περίπου 30% δήλωσαν ούτε ευχαριστημένοι, ούτε δυσαρεστημένοι από το 
αντιλαμβανόμενο «value for money» που προσφέρει ο πολιτιστικός τουρισμός στην 
Κύπρο κατά τους χειμερινούς μήνες. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό είναι ένα ακόμη 
στοιχείο που συνάδει με τα ευρήματα της προηγούμενης ολόχρονης έρευνας τη 
PwC («Ανοίγοντας το Θησαυροφυλάκιο του κυπριακού Τουρισμού») , συνολικά για 
το προσφερόμενο κυπριακό τουριστικό προϊόν.



Διάγραμμα 9 - Βαθμός ικανοποίησης (κλίμακα 4-5) - Πολιτιστικός τουρισμός
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αρχαιολογικών χώρων

Συνολική αξία για τα χρήματα (value for money)

Ευκολία πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους

Καθαροί αρχαιολογικοί χώροι

Βαθμός ικανοποίησης (κλίμακα 4-5) - Πολιτιστικός Τουρισμός

Αρκετά ικανοποιημένος Εξαιρετικά ικανοποιημένος
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Αθλητικός τουρισμός
Μια ακόμη ενθαρρυντική εικόνα όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης αφορά και 
τον αθλητικό τουρισμό, η οποία όμως προκύπτει από τους λίγους (14,6%) οι οποίοι 
τελικά δήλωσαν ότι βίωσαν την συγκεκριμένη μορφή τουρισμού. Σίγουρα ο 
αθλητικός τουρισμός είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική μορφή τουρισμού καθώς 
απαιτεί υψηλού επιπέδου επενδύσεις σε υποδομές. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι η 
προτίμηση της Κύπρου, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, ευνοείται και από 
τον κυρίαρχο παράγοντα (όπως προκύπτει και από την παρούσα έρευνα) που δεν 
είναι άλλος από το ήπιο κλίμα. Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί 
αφορά στην ποικιλία των προσφερομένων αθλητικών εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων, όπου ένας στους τέσσερις (24,6%) κράτησε μια ουδέτερη στάση 
(δεν έμεινε ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος).

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Το γεγονός ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων βρίσκεται μέσα στην πρώτη πεντάδα 
κινήτρων επίσκεψης της Κύπρου τους χειμερινούς μήνες, είναι επίσης ένα 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η 
δυνατότητα διοργάνωσης θεματικών εκδηλώσεων είναι μαζί με τις ειδικές μορφές 
τουρισμού ένας καθοριστικός παράγοντας εμπλουτισμού της παραμέτρου «ήπιο 
κλίμα» και συνεπώς της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Ένα 
επιπρόσθετο θετικό στοιχείο που προκύπτει από την ύπαρξη του συγκεκριμένου 
κινήτρου στην πρώτη πεντάδα των επιλογών, είναι το γεγονός ότι φαίνεται να 
υπάρχει η δυνατότητα συλλογικής δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών τόσο από 
πλευράς δημοσίων και τοπικών Αρχών όσο και από πλευράς ιδιωτών. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι αυτού του είδους οι εμπλουτιστικές εκδηλώσεις 
αναλαμβάνονται κυρίως από τις Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής 
των κατά τόπους περιφερειών στις οποίες επιτυχώς αντιπροσωπεύονται τόσο οι 
δημόσιες Αρχές (όπως για παράδειγμα μέσω του ΚΟΤ), όσο και οι ιδιώτες και 
ειδικότερα οι επαγγελματίες της τουριστικής δραστηριότητας.
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35,30%

49,30%

66,70%

72,20%

73,30%

73,60%

Προσβασιμότητα/μεταφορά

Υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(Πρώτες βοήθειες, αστυνομία, τουριστικές 

πληροφορίες)

Ποιότητα του ξενοδοχείου

Διαδρομές πεζοπορίας

Καθαριότητα

Σημάνσεις

Βαθμός ικανοποίησης (κλίμακα 4-5) - Επίσκεψη στα βουνά

Αρκετά ικανοποιημένος Εξαιρετικά ικανοποιημένος

Άλλα κίνητρα (Θρησκευτικός τουρισμός, 
Συνεδριακός τουρισμός, Αγροτουρισμός, Γκόλφ, 
Επίσκεψη στα βουνά)
Η ένταση εμφάνισης του «ήπιου κλίματος» ως κίνητρο επίσκεψης και 
δευτερευόντως ορισμένων ειδικών μορφών τουρισμού (όπως π.χ. ο πολιτιστικός 
τουρισμός και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας), είχε ως αποτέλεσμα κάποιες άλλες 
ειδικές μορφές να εμφανίσουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά (σε μονοψήφιο 
επίπεδο). Για ορισμένες από αυτές τις ειδικές μορφές, όπως για παράδειγμα ο 
θρησκευτικός τουρισμός, τα αποτελέσματα προξενούν προβληματισμό. Αν 
αναλογιστεί κανείς και τα αποτελέσματα της προηγούμενης ολόχρονης έρευνας 
της PwC, η οποία ανέδειξε τον θρησκευτικό τουρισμό ως μια ανερχόμενη δύναμη, 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι το αποτέλεσμα της προηγούμενης έρευνας προκύπτει 
περισσότερο από την επισκεψιμότητα κατα τους θερινούς μήνες και όχι κατά 
τους χειμερινούς.  Αξίξει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτής της έρευνας 
από το συνολικό 20,6% που απάντησαν ότι είχαν την εμπειρία του θρησκευτικού 
τουρισμού το 10,5% ήταν Ρώσσοι τουρίστες. Ο ίδιος βεβαίως προβληματισμός 
ισχύει και για τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες θα αναμενόταν να 
λάβουν υψηλότερα ποσοστά όπως ο συνεδριακός τουρισμός, το γκολφ και ο 
αγροτουρισμός, ειδικές μορφές για τις οποίες όπως είναι γνωστό έχουν 
αναπτυχθεί αξιόλογες υποδομές και έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τόσο από 
τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, σημαντικές είναι και οι απαντήσεις για τις “Επισκέψεις στα βουνά”, 
όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 10, με κυριότερο μήνυμα το πρόβλημα της 
προσβασιμότητας/μεταφοράς.

Διάγραμμα 10 - Βαθμός ικανοποίησης (κλιμακα 4-5) - Επίσκεψη στα βουνά

πληροφορίες)
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Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η αναφορά από τους ιδίους τους τουρίστες στους 
παράγοντες δράσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εμπλουτισμό και 
ανάπτυξη του χειμερινού τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Αναφέρθηκε έντονα η ανάγκη βελτίωσης των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς. Είναι 
γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες βελτίωσης του παράγοντα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, εντούτοις οι προσπάθειες αυτές περιορίζονται σε τοπικό 
επίπεδο για ορισμένες περιοχές. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι έγιναν 
συγκεκριμένες αναφορές για την ανάγκη ευκολότερων μεταφορών από την μία 
πόλη στην άλλη και μεταξύ σημείων έλξης του προορισμού με σημαντική μεταξύ 
τους απόσταση.

Ένα δεύτερο εύρημα σε σχέση με χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι ερωτηθέντες 
να έχει το κυπριακό χειμερινό τουριστικό προϊόν, αφορά την ύπαρξη περισσότερων 
επιλογών χώρων εστίασης αλλά και ξενοδοχείων. Ειδική αναφορά έγινε στο 
γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους χώρους παράμενουν κλειστοί κατά τους 
χειμερινούς μήνες, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη δυνατότητα επιλογών.

Τέλος σημαντική είναι και η συχνότητα των αναφορών και εισηγήσεων αναφορικά 
και με άλλα εξειδικευμένα  προϊόντα όπως η λειτουργία καζίνο, περισσοτέρων 
γηπέδων γκόλφ και μαρίνων.

Εισηγήσεις τουριστών 
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Ανταγωνισμός

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν εάν 
πριν να επιλέξουν την Κύπρο, αξιολόγησαν και άλλους προορισμούς. Το γεγονός 
ότι μόνο περίπου ένας στους τέσσερις απάντησε καταφατικά, έρχεται να 
επιβεβαιώσει το μεγάλο αριθμό τακτικών επισκεπτών της Κύπρου κατά τους 
χειμερινούς μήνες, κάτι το οποίο αναλύεται και στο επόμενο κεφάλαιο της 
έρευνας. Εντούτοις, ενδιαφέρον προξενεί το γεγονός ότι από αυτούς που 
αξιολόγησαν και άλλους προορισμούς πριν την επιλογή της Κύπρου, προκύπτει 
ότι από τις 14 χώρες που αναφέρθηκαν, οι τέσσερις πρώτες θέσεις 
καταλαμβάνονται από μεσογειακές χώρες, με πρώτη την Ισπανία (28%), δεύτερη 
την Τουρκία (20%), Ελλάδα (12%) και Ιταλία (11%).

Είναι τέλος σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων 
ύψους 64,2% έχει επισκεφτεί άλλο προορισμό κατά τη χειμερινή περίοδο, κάτι 
που δείχνει ότι ήταν σε θέση να κάνει τις απαραίτητες συγκρίσεις με το χειμερινό 
τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Σε ερώτηση που έγινε για το πώς συγκρίνεται η 
Κύπρος με άλλες χώρες που επισκέφτηκαν κατά τη χειμερινή περίοδο, το 
μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε αδυναμία σύγκρισης λόγω ανομοιογένειας, 
διαφορετικού μεγέθους κ.λ.π., ένα ποσοστό 12% δήλωσε ότι η Κύπρος είναι 
καλύτερος χειμερινός προορισμός, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό 1,4% δήλωσε ότι 
η Κύπρος ήταν χειρότερος προορισμός από αυτούς που επισκέφτηκαν.
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Προώθηση & προβολή

Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η σημαντικότητα αλλά και ο βαθμός επιρροής 
που έχουν για τους δυνητικούς επισκέπτες οι απόψεις που τους μεταφέρουν για 
έναν προορισμό οι φίλοι, οι γνωστοί  και οι συγγενείς τους. Από την υφιστάμενη 
έρευνα, προκύπτει και πάλι ότι η Κύπρος και ως χειμερινός προορισμός έχει ένα 
πολύ δυνατό σύμμαχο σε ότι αφορά την προώθηση και τηνπροβολή της. Και ο 
σύμμαχος αυτός δεν είναι άλλος από τη φήμη και τη γενικότερα θετική εικόνα η 
οποία δημιουργείται από την ανεπίσημη προφορική επικοινωνία (word of mouth) 
μεταξύ των ανθρώπων.

Φαίνεται ότι η φήμη και οι διαπροσωπικές επαφές αποτελούν ένα ανεκτίμητο 
κεφάλαιο για την Κύπρο, το οποίο βεβαίως καλείται να το διατηρήσει, να το 
αξιοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί. Όπως προκύπτει και από το σχετικό 
Διάγραμμα 11, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί από τους 
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τόσο τα παραδοσιακά μέσα προβολής (π.χ. τηλεόραση, 
εφημερίδα κ.λ.π) όσο και η χρήση του διαδικτύου  είχαν μηδενική ή ελάχιστη 
επιρροή στη λήψη της απόφασης για επιλογή της Κύπρου ως χειμερινό τουριστικό 
προορισμό. Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί , ότι από εκείνους που απάντησαν ότι τα 
παραδοσιακά μέσα προβολής ή/και το διαδίκτυο επηρέασαν την τελική τους 
απόφαση, το διαδίκτυο όπως και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σαφές 
προβάδισμα έναντι των παραδοσιακών μέσων, γεγονός που συνάδει με τα 
ευρήματα της προηγούμενης ολόχρονης έρευνας.
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Διάγραμμα 11 - Αξιολόγηση των παραγόντων / μέσων επιρροής για επιλογή της  
             Κύπρου ως χειμερινό προορισμό
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Οικογένεια 
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διαφημηση 
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δικτύωσης

Άλλο
Διαφήμηση 

(ράδιο, 
τηλεόραση, 
εφημερίδες, 
περιοδικά)

Περιέργεια

63,60%

41,80%

33,80% 30,80%
29,40%

20,40%

Αξιολόγηση των λόγων για επιλογής της Κύπρου σαν τον ιδανικό 
προορισμό

Εξαιρετικά ικανοποιημένος Αρκετά ικανοποιημένοςΕξαιρετικά σημαντικός Αρκετά σημαντικός

Ένα εξίσου σημαντικό εύρημα που προκύπτει από τον πίνακα αυτό είναι το 
γεγονός ότι η παράμετρος του «τακτικού επισκέπτη» (regular visitor) έλαβε το 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 41,8%. Προκύπτει δηλαδή το γεγονός, ότι πολλοί 
από τους επισκέπτες όχι μόνο αναγνωρίζουν την Κύπρο ως ένα ξεχωριστό 
«brand» χειμερινού τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα δηλώνουν και πιστοί σε αυτό 
(brand loyal). Είναι φανερό ότι η Κύπρος διαθέτει μια σημαντική «βάση 
επισκεπτών», η οποία με την σωστή αξιοποίηση της και σε συνδυασμό με το 
εύρημα της σημαντικότητας του ‘word of mouth’, μπορεί να αποφέρει ιδιαίτερα 
θετικά αποτελέσματα στην παράμετρο της αποτελεσματικής προβολής του 
προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
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Συμπεράσματα

Από τις απαντήσεις των τουριστών προκύπτει ένα ξεκάθαρο ενδιαφέρον σε 
θέματα της λεγόμενης τουριστικής αειφορίας (τόσο σε επίπεδο προορισμού, όσο 
και σε επίπεδο επιχειρήσεων). Φαίνεται να υπάρχει μια σαφής διασύνδεση 
μεταξύ της δυνατότητας άμβλυνσης της εποχικότητας, των ειδικών μορφών 
τουρισμού και της αειφορίας.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα πορίσματα της έρευνας, έχουν 
προσδιοριστεί σε δυο γενικές κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ερωτήσεις 
τόσο για τις ειδικές μορφές τουρισμού, όσο και τις άλλες ερωτήσεις γενικού 
περιεχομένου. Η πρώτη κατηγορία παρουσιάζει τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν ως θετικά/δυνατά σημεία τα οποία αποτελούν σημαντικά «όπλα» 
για τον κυπριακό τουρισμό για την καταπολέμηση της εποχικότητας. Στην 
δεύτερη κατηγορία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν ως 
σημεία προς βελτίωση, καθώς η υστέρηση σε αυτά δύναται να συμβάλει στην 
ενίσχυση του προβλήματος της εποχικότητας.

Θετικά σημεία Σημεία προς βελτίωση

1Ο: Επιβεβαιώνεται με σαφήνεια το γεγονός ότι το ήπιο κλίμα, οι 
αυξημένες περίοδοι ηλιοφάνειας και οι υψηλές θερμοκρασίες σε 
σύγκριση με άλλους προορισμούς ιδιαίτερα της κεντρικής και 
βόρειας Ευρώπης αποτελούν το βασικό κίνητρο επίσκεψης στην 
Κύπρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

1Ο: Υπάρχουν σημαντικές ειδικές μορφές τουρισμού ( όπως ο 
αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο συνεδριακός 
τουρισμός), αλλά και άλλοι τομείς του κυπριακού προϊόντος 
(π.χ. ορεινές περιοχές) τα οποία εμφανίζουν υστέρηση ως προς 
τη δυνατότητα τους να αποτελέσουν κίνητρα επίσκεψης κατά 
τους χειμερινούς μήνες.

2Ο: Το κυπριακό τουριστικό προϊόν έχει τη δυνατότητα να 
εμπλουτιστεί από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις 
ειδικές μορφές τουρισμού με αιχμή του δόρατος τον πολιτιστικό 
τουρισμό και τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

2Ο: Παρατηρείται σημαντικός βαθμός αδυναμίας ανταπόκρισης 
στις προσδοκίες των τουριστών όσο αφορά τις ειδικές μορφές 
τουρισμού, καθώς η πλειοψηφία από αυτούς που δήλωσαν ότι 
κάποια ειδική μορφή αποτέλεσε κίνητρο επίσκεψης, δήλωσε 
παράλληλα ότι δεν τη βιώσε.

3Ο: Από τους επισκέπτες που δήλωσαν ότι είχαν την ευκαιρία να 
βιώσουν μια ή περισσότερες ειδικές μορφές τουρισμού, προκύπτει 
ένας ιδιαίτερα υψηλός βαθμός ικανοποίησης ως αποτέλεσμα της 
εμπειρίας που αποκόμισαν.

3Ο: Παραμένει και κατά την χειμερινή περίοδο το πρόβλημα 
στη σχέση τιμής/κόστους του προσφερομένου τουριστικού 
προϊόντος και της προσλαμβάνουσας αξίας που αποδίδει (value 
for money).

4Ο: Καταγράφεται η ύπαρξη μιας σημαντικής βάσης «τακτικών 
επισκεπτών» (brand loyal) στην Κύπρο κατά τη χειμερινή 
περίοδο.

4Ο: Αξιοποίηση των αρχών της αειφορίας σε επίπεδο 
προορισμού, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο με στόχο την 
άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας.

5Ο: Επαναπροσδιορισμός τον αξιοποιούμενων καναλιών 
επικοινωνίας και προβολής. Περαιτέρω έμφαση σε στρατηγική 
επικοινωνίας διαπροσωπικών επαφών και μετάδοσης 
μηνυμάτων μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
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Αξιοποίηση πορισμάτων

Tα ευρήματα της έρευνας όπως αυτά συνοψίζονται σε αυτή την έκθεση 
υποδεικνύουν την ανάγκη διενέργειας περεταίρω έρευνας και μελέτης των 
παραγόντων που επηρεάζουν τον κυπριακό τουρισμό, όπως για παράδειγμα:

 – Ποιοι είναι οι λόγοι αδυναμίας ανταπόκρισης του τουριστικού προϊόντος στις 
προσδοκίες των τουριστών; Γιατί δεν κατάφεραν να βιώσουν τις 
δραστηριότητες που ανέμεναν να βιώσουν;

 – Πώς μπορεί να αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης των ειδικών μορφών 
τουρισμού ως κίνητρο επίσκεψης στην Κύπρο κατά τους χειμερινούς μήνες;

 – Με ποιους τρόπους οι παράγοντες της τουριστικής αειφορίας συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο 
χειμερινό τουριστικό προϊόν της Κύπρου;

 – Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν επικοινωνιακά για λόγους προβολής τόσο οι 
θετικές γνώμες των τουριστών, όσο και οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες της 
Κύπρου (brand loyal);

 – Ποιες ενέργειες μπορούν να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση 
της αξίας που εκλαμβάνει ο τουρίστας για τα χρήματα που ξοδεύει (value for 
money);

Ο εμπλουτισμός  της υφιστάμενης γνώσης θα επιτρέψει τον καθορισμό 
στρατηγικής και ανάληψης στοχευμένων δράσεων για την πληρέστερη 
δυνατή κάλυψη όλων των πτυχών του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. 



Περιληπτική αναφορά στους πίνακες

Αριθμός Πίνακα Θέμα πίνακα Σελίδα
Διάγραμμα 1 Αφίξεις και έξοδα από τον τουρισμό 5

Διάγραμμα 2 Ηλικιακή κατηγορία 6

Διάγραμμα 3 Ηλικιακή κατηγορία κατά χώρα προέλευσης 7

Διάγραμμα 4 Έχετε επίσης επισκεφθεί την Κύπρο και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου; 8

Διάγραμμα 5 Τρόπος διευθέτησης των διακοπών (κατά χώρα προέλευσης) 9

Διάγραμμα 6 Διάρκεια παραμονής τουριστών στην Κύπρο με βάση τη χώρα προέλευσης 9

Διάγραμμα 7 Αξιολόγηση του βασικού κινήτρου για επιλογή της Κύπρου ως χειμερινός προορισμός 10

Διάγραμμα 8 Αποκόμιση εμπειριών στην Κύπρο από ειδικές μορφές τουρισμού 12

Διάγραμμα 9 Βαθμός ικανοποιήσης (κλιμακα 4-5) - Πολιτιστικός τουρισμός 14

Διάγραμμα 10 Βαθμός ικανοποιήσης (κλιμακα 4-5) - Επίσκεψη στα βουνά 16

Διάγραμμα 11 Αξιολόγηση των παραγόντων / μέσων επιρροής για επιλογή της Κύπρου ως χειμερινό 
προορισμό 20

Εποχικότητα & χειμερινός τουρισμός: το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των τουριστών  23 
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PwC Κύπρου

Είμαστε δίπλα σας για να δημιουργήσετε την αξία που αναζητάτε μέσα 
από ποιοτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις. Μαζί χτίζουμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης, σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και σας στηρίζουμε σε 
εκείνα που αύριο θα αποδειχτούν σημαντικά. 

Προσαρμόζουμε την τεχνογνωσία των περισσότερων από 900 επαγγελματιών μας 
στην Κύπρο και τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου μας από 195,000 επαγγελματίες 
σε 157 χώρες, στις δικές σας ανάγκες για να κάνετε τη διαφορά.

Σ’ ένα απαιτητικό και γεμάτο προκλήσεις επιχειρηματικό περιβάλλον, οι 
επαγγελματίες μας μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία τους. Σας παρέχουμε ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο σύνθετες ανάγκες 
σας. 

Η εξειδίκευσή μας στους πιο κάτω τομείς, σας παρέχει τα πλεονεκτήματα της 
τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μας. 

 • Τραπεζικός Τομέας
 • Ασφαλιστικός Τομέας
 • Forex
 • Άλλων εγγεγραμμένων εταιριών 

στο ΧΑΚ
 • Funds
 • Τομέας Ανάπτυξης γης

 • Τομέας Ενέργειας
 • Τομέας Φιλοξενίας & Αναψυχής
 • Τομέας Μεταφορών
 • Δημόσιος Τομέας
 • Λιανικές πωλήσεις, εξυπηρέτηση 

καταναλωτών & μεταποίηση
 • Τομέας Τηλεπικοινωνιών
 • Κατασκευαστικός Τομέας

 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Συναλλαγών

 • Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Εταιρικής Συμμόρφωσης
 • Υπηρεσίες Έμμεσης Φορολογίας
 • Διαχείριση Εταιριών
 • Νομικές Υπηρεσίες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com.cy για να ανακαλύψετε τα 
οφέλη που μπορούμε να σας προσφέρουμε.
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