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Travel Image 2015
The Nordic Outbound Travel Market
A Related tanulmányának összefoglalója

1. Háttér
A Related nevű dán PR- és marketingcég megbízásából az A&B Analyse végzett kutatást a
négy észak-európai ország – Dánia, Finnország, Svédország és Norvégia – kiutazó piacáról
2015 februárjában (2014 után második alkalommal).
A felmérésben összesen 2200 18 év feletti, véletlenszerűen kiválasztott svéd, dán, finn és
norvég állampolgár vett részt, akiket online kérdőívvel kérdeztek. A kutatás a négy északi
ország lakosságára nézve reprezentatív, hiszen az összegyűjtött adatokat nem, életkor és
lakóhely szerint súlyozták.
A megkérdezetteknek rangsorolniuk kellett minden egyes desztinációt, ami alapján a kutatók
ún. „imázsindexet” számítottak. A mutatószámot két alapvető tényező – ismertség és vonzerő
– alapján határozták meg, vagyis minél ismertebb és vonzóbb egy adott desztináció, annál
nagyobb az imázsértéke. A vizsgálatban részt vevők nem választhatták saját országukat, mint
preferált desztinációt, vagyis a belföldi turizmust nem vették figyelembe a tanulmányban.
A kutatás eredményeit a Related két kiadványban foglalta össze: egy ingyenes, rövid, magazin
jellegű („Travel Image 2015” című), illetve egy részletes („Travel Behavior & Destination
Images 2015” című) tanulmányban. Összefoglalónkban a „Travel Image 2015” lényegesebb
megállapításait emeljük ki.

2. A kutatás legfontosabb eredményei hazánk szempontjából
Az észak-európai utazók értékelése alapján meghatározott összesített imázsindex szerint a
kutatók rangsort állítottak fel, melyen Magyarország a 34. helyen szerepel a 101 desztinációból,
Ez a helyezés négy hellyel jobbat jelent a 2014-es pozícióhoz képest. A javulás jele továbbá,
hogy míg a korábbi – 89 desztinációt vizsgáló – kutatásban 51, a 2015-ösben már 67 célországot
előzött meg hazánk (köztük például Lengyelországot, Szlovákiát, Szlovéniát és Romániát).
Közvetlen versenytársaink közül Csehország a 29., Ausztria pedig a 13. helyen végzett. A lista
első három helyét sorrendben Spanyolország, az Egyesült Államok, illetve Skócia foglalja el.
Az imázsindex alapján felállított sorrend természetesen mind a négy észak-európai ország
esetében különböző. Hazánk a finneknél szerepel a legelőkelőbb (24.) helyen, annak ellenére,
hogy a 2014-es felméréshez képest két pozícióval visszaesett. A norvégoknál a 34., a dánoknál
a 36., a svédeknél pedig csupán a 48. helyre rangsorolódott Magyarország. A legnagyobb
előrelépés a dán piacon történt, ahol hazánk 17 pozícióval került előrébb.
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Az imázsérték két központi eleme – az ismertség és a vonzerő – alapján külön-külön is
rangsorolta a tanulmány az egyes célpiacokat. Az ismertség mutatószámát az alapján számítják,
hogy hány válaszadó ismeri az adott desztinációt, és mennyien érzik úgy, hogy rangsorolni is
tudják – beleértve azokat is, akik jártak már az adott országban.
A vonzerő faktorát a válaszadók tapasztalatai és élményei, továbbá – azon válaszadók esetében,
akik még nem látogatták meg az adott úti célt – a benyomásai alapján határozták meg.
Magyarország ismertség szempontjából a 26. helyen áll, míg a vonzerő tekintetében a 34. helyet
foglalja el. Mindkét tényező esetében javulás történt a tavalyi évhez képest: ismertségben
három hellyel, vonzerő tekintetében pedig öt hellyel került előrébb Magyarország.
Az előző két tényező alapján szerkesztett mátrix reprezentálja az egyes célterületek
(versenytársak) egymáshoz fűződő viszonyát, valamint az adott ország ismertségének és
vonzerejének mértékét. A négy lehetséges kategória – tehetségek, sztárok, feltörekvők,
statiszták – közül hazánk a tehetségek csoportjába került, amely a magasabb vonzerővel, de
relatíve alacsonyabb ismertséggel rendelkező célországokat foglalja magába. A kategória
jellemzője, hogy a desztinációk nagyon jó termékkel rendelkeznek, amelyet azonban nem sokan
ismernek. Éppen ezért rendkívül sok lehetősége van az idesorolt célterületeknek arra, hogy
növeljék az észak-európai kiutazó piacból való részesedésüket. A tanulmány szerint az egyes
desztinációknak érdemes növelniük a négy észak-európai ország potenciális turistáit célzó
marketingkampányok költségvetését annak érdekében, hogy megfelelően kihasználják
lehetőségeiket és adottságaikat. Hazánk mellett – többek között – Csehország, Horvátország,
Belgium, Ciprus és Thaiföld is a tehetségek csoportjába került.
A kutatásban a főbb keresleti szegmensek – egyedülállók, gyermek nélküli fiatal párok,
gyermekes családok és 50 évnél idősebb párok – szerint is vizsgálták a célországok imázsát.
Magyarország a legnagyobb szegmenset jelentő egyedülállók körében szerepel a legkedvezőbb
(27.) helyen. A gyermek nélküli fiatal párok, illetve az 50 évnél idősebb párok esetében hazánk
a 30. és a 31. helyre került, míg a második legjelentősebb szegmensnél, a gyermekes
családoknál, csupán 47. lett. A 2014-es felméréshez képest szembetűnő a javulás az
egyedülállók és a gyermek nélküli fiatal párok csoportjánál: előbbinél 13, utóbbinál 16
hellyel sorolódott előrébb hazánk. Ugyanakkor a gyermekes családok esetében öt, az 50 év
feletti pároknál pedig két hellyel került hátrébb Magyarország.
Az imázsindex korcsoportok szerinti felosztásában hazánk az 50 év feletti korosztálynál a 28.
helyre, a 18–34 év közöttieknél a 39. helyre, a 35–49 év közötti korcsoportnál pedig csupán a
42. helyre került. A 18–34 év közötti csoportnál 12, az 50 év felettieknél pedig 4 helyet
javított Magyarország a 2014-es szinthez képest. A 35–49 év közötti korcsoportban nem
történt változás.
A felmérésben részt vevőknek azt a három országot is meg kellett határozniuk, amit a
legszívesebben felkeresnének. A 25 legnépszerűbb desztináció listájára hazánk nem került fel,
versenytársai közül ugyanakkor Ausztria a 18. lett.
Az előzőhöz hasonlóan a legnépszerűbb városokból is készült egy TOP 25-ös rangsor, melyen
Budapest 17. lett, megelőzve ezzel – többek között – Athént, Dublint és Velencét. Prága és
Bécs – fővárosunk közvetlen versenytársai – azonban előrébb végeztek: előbbi a 9., utóbbi a
14. helyen.
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A tanulmány a négy észak-európai ország turistáinak az egyes desztinációkban szerzett
benyomásait is vizsgálta. A válaszadók három lehetőség közül választhattak: negatív
tapasztalat, pozitív tapasztalat, illetve pozitív tapasztalat újralátogatási szándékkal
(a TOP 40-es rangsor felállítása az utóbbi két kategória alapján történt).
Magyarország a 34. helyre került: a résztvevők 41,8%-a pozitív tapasztalatokat szerzett,
53,2%-a pedig szívesen vissza is látogatna hazánkba. Csupán a válaszadók 5%-a tért haza
negatív benyomásokkal, ami összességében a 18. legrosszabb eredmény.
A kutatásban részt vevőknek azokat a desztinációkat is értékelniük kellett, amelyeket még nem
látogattak meg. A turisták előzetes benyomásai, valamint a látogatási szándék alapján is TOP
40-es listát határoztak meg, azonban erre a rangsorra hazánk nem került fel. Ausztria a 31. lett:
a megkérdezettek közel 47%-a pozitív képpel rendelkezik az országról, valamivel több mint
50%-uk pedig szívesen meg is látogatná.
A felmérésből az is kiderül, hogy a megkérdezetteknek körülbelül az ötöde járt már
Magyarországon, így hazánk a 19. helyet foglalja el a célországok rangsorában. Az
észak-európai turisták közel 27%-a szeretné meglátogatni hazánkat, ami így a látogatási
szándék szerint felállított TOP 40-es listán a 40. helyre került.
A tanulmány végül azt is vizsgálta, hogy 2015-ben mennyit szánnak az észak-európaiak
utazásra. A négy északi ország átlagát tekintve elmondható, hogy a legtöbben idén kevesebb,
mint 650 eurót, illetve 650–1499 euró közötti összeget fordítanak nyaralásra háztartásonként.
A legmagasabb – vagyis a több mint 6500 eurós – büdzsé-kategóriát a megkérdezettek 6,6%-a
választotta – a legtöbben Norvégiában (9,0%) és Dániában (8,3%) kívánnak 6500 eurót vagy
ennél többet költeni nyaralásukra. A válaszadók 20,5%-a ugyanakkor nem tudott vagy nem
szándékozott a kérdésre válaszolni, így a felmérésben részt vevőknek mindössze a 80%-a
válaszolt érdemben. Az egy főre jutó ráfordítás előreláthatólag 1183 euró lesz a négy ország
átlagát tekintve. A legtöbbet – személyenként 1320 eurót – a norvégok tervezik költeni idén.
A megkérdezettek többsége (47,9%-a) szerint, idén ugyanakkora marad nyaralásuk
költségvetése, mint 2014-ben – 20,9%-uk szerint nagyobb, 17,2%-uk szerint pedig kisebb lesz
az utazás büdzséje.
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