Нагласи към лятната ваканция 2019 г.
юли 2019
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Лятна ваканция 2019
37% от българите казват, че няма да почиват това
лято, като това може да бъде обяснено с ниския
материален статус на част от нашите сънародници.
49% от запитаните са отбелязали, че ще почиват на
българското Черноморие, докато 9% са посочили, че
са избрали Гърция, а 8% - друго място в чужбина.
Близо 600 хил. българи по нашите оценки са
предпочели южната ни съседка. Тази група и е със
своя специфичен демографски профил, като това са
предимно хора, със средни и по-високи доходи от
София и югозападна България.
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Нагласи към българското Черноморие
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Оценки на Черноморието и гръцкото крайбрежие
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Нагласи към българското Черноморие
Актуалните обществени нагласи към Черноморието са
негативни и очевидно са повлияни от силният отзвук,
който предизвикаха реакциите в социалните мрежи
през последния месец. 86% от пълнолетните българи
са съгласни с твърдението, че българското
Черноморие е презастроено, 65% - че е замърсено и
45%-че е обслужването в курортите ни е лошо. В тази
ситуация, 60% са тези, които не одобряват забраната
на дивото къмпингуване.
Това води до основния извод от проучването, че
българският морски туризъм e пред сериозен
репутационен проблем.

Сравнителни оценки
Прякото
сравнение
между
елементи
от
туристическата услуга в българските и гръцките
морски курорти ясно доказва горния извод. Гръцкото
крайбрежие има предимство по повечето от
сравняваните
елементи
като
инфраструктура,
обслужване, чистота, цени на престоя, храната и найвече цените на услугите на плажа. Единствено по
отношение на възможностите за забавление
оценките между двете дестинации са почти
изравнени. Така усреднените оценки по училищната
скала са съответно много добър 4.9 за Гърция и
добър 3.8 за Черноморието.
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База: посещавали Черноморието 528 и посещавали гръцкото крайбрежие 179
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Предпочитана дестинация
В ситуация на липса на финансови ограничения,
въпреки ниската оценка на българското Черноморие,
близо една четвърт от българите декларират, че
предпочитат
българското
Черноморие
като
дестинация за ваканция. 29% са тези, които все пак
биха избрали гръцкото крайбрежие, което е с 12% повисок дял от посетилите го през последните три
години (17%). Това не е добра новина за българския
черноморски
туризъм,
защото
предполага
потенциална загуба на клиенти.
Също толкова, 29% биха предпочели да почиват на
друга, различна от двете тествани дестинации, което
донякъде можем да отнесем към феномена на
отложеното потребление.

Графика 1. „Къде почивахте/ ще почивате това лято?“
Графика 2. „До каква степен не сте съгласни или сте съгласни със следните твърдения:“
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Графика 3. „Как бихте оценили българското Черноморие по следните параметри, като използвате училищната скала от 2 до 6 “
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Графика 4. „А ако нямахте никакви финансови ограничения за ваканцията си, кое бихте избрали? “
Съвместно национално-представително проучване на БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1034 лица над 18 г., в периода 23-30 юли по метода на прякото-лично интервю.
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