Analiza anket za obiskovalce za leto 2018
Od kod ste pripotovali v našo
destinacijo?
12%
od doma
z druge destinacije

88%

Vsi, gostje, ki so pripotovali od doma, so povprečno prepotovali 242 km, tisti, ki pa so pripotovali z
druge destinacije pa 39 km. Največ anketiranih gostov je pripotovalo iz Srbije, sledijo Avstrija, Hrvaška,
Slovenija in Nemčija.

Katero obliko prevoza ste
uporabljali/bote uporabljali med
bivanjem pri nas?
14%
5%
kolo
lokalni prevoz

81%

peš
drugo

Iz grafikona je razvidno, da kar 81 odstotkov gostov k nam pripotuje z lastnim prevozom, 14 odstotkov
s kolesom in 5 odstotkov peš.

Je to vaš prvi obisk destinacije?
14%

da
ne

86%

Razvidno je, da se je v destinacijo vrnilo 14 odstotkov anketiranih gostov, oziroma 22 gostov. V zadnjih
petih letih je 12 gostov obiskalo en krat, 6 dva krat, 4 gosti pa tri krat.

Kateri je vaš glavni motiv prihoda v našo
destinacijo?
11%

4%

7%

obisk glavnih znamenitosti
obisk prijateljev ali svojcev
poslovni obisk

78%

drugo

Največ gostov pride v Radlje ob Dravi zaradi poslovnega obiska (športne priprave), kot drugo pa so
gostje odgovorili obisk Vodnega parka, ogled znamenitosti.

Katere bodo vaše glavne aktivnosti v
naši destinaciji?
športne

18%

28%

pohodništvo

15%

kolesarjenje

5%
28%

6%

kopanje
ogled znamenitosti
oddih

Največ gostov se pri nas obišče z namenom športnih aktivnosti, pri čemer prevladuje igranje nogometa,
kar lahko pripišemo pripravam, ki so se v letu 2018 v poletnih mesecih zvrstile pri nas.

Ai ste pri nas prespali?

17%

da

83%

ne

Kar 83 odstotkov anketiranih gostov je pri nas prespalo. Glede na to, da so bile ankete opravljene na
Vodnem parku, na recepciji hostla iv v TiC-u, rezultat ne preseneča.

Koliko € na dan/osebo so porabili
gostje, ki so ostali pri nas?
4%
15%

do 50€
50€-100€

81%

100€-200€

Kar 81 odstotkov gostov, ki ostanejo pri nas, porabi do 50 evrov na dan. Upoštevani so stroški
nastanitve, prevoz znotraj destinacije, hrana, pijača, nakupovanje in stroški zabave.

Koliko € na dan/ osebo porabijo
gostje, ki ne prespijo pri nas?
25%

29%

do 25€
25€-50€

46%

50€-100€

Iz grafa je razvidno, da kar 46 odstotkov prehodnih gostov porabi do 50€ na dan na osebo, medtem,
ko 25 odstotkov porabi do 25€ na dan/osebo. 29 odstotkov pa porabi med 50€ in 100€ na dan.

Kam ste namenjeni naprej?
7%

domov
ostale destinacije

93%

93 odstotkov gostov se vrača domov, 7 odstotkov pa v druge destinacije, od tega 9 v Maribor, 2 pa v
Avstrijo, Graz.

Se zavedate naša prizadevanja in
pobud za trajnostni turizem?
7%
da

93%

ne

Kar 93 odstotkov vseh gostov se zaveda naša prizadevanja in pobude za trajnostni turizem, le 7
odstotkov gostov se tega ne zaveda.

Na splošno sem zadovoljen/na s
svojim obiskom
1%
1%
zelo se strinjam
strinjam se

98%

sem neopredeljen

98 odstotkov vseh gostov je zadovoljnih z obiskom v Radljah ob Dravi, kar pa lahko pripišemo temu, da
izkoristimo vse danosti male destinacije in se lahko gostom posvetimo, prav tako jih v zadovoljstvo
prepričajo naravne danost destinacije.

