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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα επιτελική σύνοψη βασίζεται στα αποτελέσματα της Έρευνας για την Ανάπτυξη της 
αγοράς τουρισμού της Ρωσίας στην Κύπρο, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού μέσα από την συνεργασία της Κυπριακής εταιρείας RAI 
Consultant Services και της Ελληνικής Kantor Management Consultants.  

ΣΤΟΧΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ Σύμφωνα με τον ΚΟΤ η Κύπρος χρειάζεται να βρει τρόπο να διατηρήσει, 
και να αυξήσει, το μερίδιο της στην τουριστική αγορά της Ρωσίας, 
ειδικότερα μέσω της διείσδυσής της σε υψηλού εισοδήματος τμήματα της 
αγοράς έτσι ώστε να μπορέσει να ανεβάσει τα έσοδα από τους Ρώσους.  
 
Οι στόχοι της έρευνας ήταν να καλυφθούν τα σημεία που αναφέρονται 
πιο κάτω, και στη συνέχεια να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο τριετές 
Σχέδιο Μάρκετινγκ το οποίο θα λάμβανε υπόψη το Σχέδιο Στρατηγικής 
2003-2010 και τους σκοπούς και στόχους του καθώς και τις πρόσφατες 
πολιτικές εξελίξεις της Κύπρου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 
τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο. Μέσα από το σχέδιο αυτό ο ΚΟΤ θα 
αναπτύξει μια στρατηγική μάρκετινγκ η οποία θα επικεντρωθεί στη 
διατήρηση, στην αύξηση και στην ανάπτυξη του μεριδίου της Κύπρου 
στην αγορά της Ρωσίας, προσελκύοντας αποδοτικότερα τμήματα της 
αγοράς που ανήκουν στην υψηλή εισοδηματική τάξη. 
 
Συγκριμένα πρώτιστοι στόχοι της μελέτης ήταν:  
§ να προβληθεί μία γεωγραφική τμηματοποίηση της αγοράς της Ρωσίας 
§ να εντοπιστεί το μέγεθος, οι προοπτικές, το προφίλ/χαρακτηριστικά 
και οι τάσεις του εξερχόμενου τουρισμού από την Ρωσία, ανά 
γεωγραφικό και δημογραφικό τμήμα της αγοράς έτσι ώστε να 
διεκπεραιωθεί μία κατάτμηση της αγοράς ανά κίνητρα προσδιορίζοντας 
το μέγεθος, τις προοπτικές, το προφίλ και τα χαρακτηριστικά και τις 
τάσεις των τμημάτων που προσελκύει η Κύπρος αλλά και αυτά που θα 
προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης τουρισμού για την 
Κύπρο, 
§ να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως 
τουριστικός προορισμός μεταξύ των Ρώσων καταναλωτών και γενικά από 
την Ρωσική τουριστική βιομηχανία, 
§ να εξαχθεί η εικόνα της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός στην 
Ρωσία και ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ αυτής της εικόνας και της εικόνας 
που η Κύπρος επιθυμεί να προβάλει, 
§ να εντοπιστούν οι ανταγωνιστές της Κύπρου στην Ρωσική τουριστική 
αγορά προσδιορίζοντας τη θέση της σε σχέση με αυτούς, 
§ να εντοπιστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες και οι περιορισμοί που 
αποτελούν εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των τμημάτων της 
αγοράς και που έχουν εξακριβωθεί ότι προσφέρουν τις καλύτερες 
προοπτικές για την Κυπριακή αγορά, και  
§ να εντοπιστεί η εικόνα που έχει το κοινό και η τουριστική βιομηχανία 
της Ρωσίας για τα κατεχόμενα.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΠΗΓΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κάλυψη των στόχων της 
Μελέτης αποτελούσε ένα συνδυασμό εργαλείων έρευνας και ανάλυσης. 
Συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 
διάφορες πηγές πληροφοριών όπως είναι στοιχεία από την Στατιστική 
Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και από την αντίστοιχη 
Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από την Υπηρεσία της 
Κυπριακής Πολιτικής Αεροπορίας από τον ΚΟΤ, από το World Tourism 
Organization (WTO), και άλλες πηγές, όπως και από άλλες μελέτες και 
έρευνες που έχει διεξάγει η εταιρεία RAI Consultants Public Ltd και άλλες 
εταιρείες στο παρελθόν.  
 
Για σκοπούς συλλογής στοιχείων και πληροφοριών έγιναν επίσης: έρευνα 
ανάμεσα σε Φορείς και Επαγγελματίες του τουριστικού τομέα στην 
Κύπρο και την Ρωσία, έρευνα ανάμεσα σε Ρώσους τουρίστες στην Κύπρο, 
έρευνα ανάμεσα σε Ρώσους τουρίστες κατά την αναχώρησή τους από 
την Κύπρο, και έρευνα ανάμεσα σε Ρώσους από τις επιλεγμένες περιοχές 
στόχου μελέτης. Οι περιοχές που συμπεριλάβαμε στην έρευνα ήταν 
Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Αικατερινούπολη, Σαμάρα και Ροστόβ. 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

O τουρισμός ήταν και παραμένει ένας πολύ σημαντικός τομέας για την 
Κυπριακή οικονομία και αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες της 
οικονομικής ανάπτυξης της πατρίδας μας, παρουσιάζοντας σημαντική 
συνεισφορά στο ΑΕΠ (13.6% το 2004) και στο ισοζύγιο πληρωμών, και 
συνεπακόλουθα στη συνολική ανάπτυξη του νησιού.  
 
Οι αφίξεις παρουσίασαν ανοδική πορεία από το 1980, και έφτασαν στο 
μέγιστο τους το 2001 με 2.697 εκ. αφίξεις και έσοδα ίσα με £1.271εκ. Για 
τα επόμενα χρόνια παρατηρήθηκε φθίνουσα πορεία μέχρι και το 2005, 
όταν παρουσιάστηκε μικρή άνοδος και οι αφίξεις έφτασαν τις 2.47 εκ. και 
τα έσοδα 1.006 εκ. Παράλληλα σημαντικός είναι ο ρόλος του τομέα και 
στην απασχόληση, εφόσον μέχρι και σήμερα εργοδοτεί άμεσα σε 
ξενοδοχεία και εστιατόρια περί του 10% του εργατικού δυναμικού.  
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του Κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος παρέχει και ο WTTC, ο οποίος προβλέπει ότι ο 
τουριστικός τομέας αναμένεται ότι θα συνεισφέρει ένα ποσοστό της 
τάξης του 13,9% στο ΑΕΠ μέχρι το 2014. Παράλληλα προβλέπεται πως 
το ποσοστό έμμεσης και άμεσης απασχόλησης στον τουριστικό τομέα θα 
φτάσει το 37% το 2014.  
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Γενικά το τουριστικό ρεύμα στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από εποχικότητα 
με το μεγαλύτερο μερίδιο της τουριστικής δραστηριότητας να 
επικεντρώνεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γεωγραφικά ο 
μεγαλύτερος όγκος διανυκτερεύσεων από ξένους επισκέπτες 
επικεντρώνεται στις Επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου, περιοχές που 
απορροφούν το 70% του τουριστικού ρεύματος. Προτιμότερο είδος 
καταλύματος διαμονής είναι τα οργανωμένα διαμερίσματα με τις επαύλεις 
και τα παραδοσιακά καταλύματα, τα ξενοδοχεία 4*/3*, με ένα σημαντικό 
ποσοστό να διαμένει σε ιδιόκτητα καταλύματα, σε φίλους και συγγενείς 
και σε άλλου είδους διαμονή χωρίς πληρωμή.  
 
Οι κύριες χώρες προέλευσης των επισκεπτών ιεραρχικά είναι το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σουηδία και η Ρωσία, οι οποίες 
συνολικά αντιπροσωπεύουν πέραν του 75% του όγκου των επισκεπτών 
στην Κύπρο.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ  
 
 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση των Ρώσων που ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό από 12,6 εκ. το 1999 σε 20,2 εκ. το 2004, αύξηση της 
τάξης του 60%. Σύμφωνα με την ποσοτική έρευνα που διεξήχθη 
ανάμεσα στο Ρωσικό κοινό το 31% δήλωσε ότι ταξιδεύει τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο στο εξωτερικό για διακοπές και κυρίως οι κάτοικοι της 
Μόσχας. Το 9% δήλωσε ότι ταξιδεύει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο 
στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους και κυρίως κάτοικοι των 
περιοχών της Μόσχας, της Αικατερινούπολης και του Ροστόβ.  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

Ο μέσος όρος διάρκειας των ταξιδιών που κάνουν στο εξωτερικό είναι 
περίπου 13 νύχτες. Παράλληλα προτιμούν να έχουν τα πάντα 
οργανωμένα εκ των προτέρων από κάποιο τουριστικό πράκτορα και 
κυρίως τα άτομα άνω των 35 ετών. Οι νεαροί παρουσιάζονται πιο 
τολμηροί εκφράζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την διάθεση τους για 
διακοπές στο εξωτερικό αυθόρμητα. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας 
ETC Study on Russia τα κυριότερα μέσα μεταφοράς για μετάβαση σε 
κάποιο τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη είναι το Αεροπλάνο (60%), 
το Τρένο (15%) και το λεωφορείο (10%). 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ 
 

Τα ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας τριών ή τεσσάρων αστέρων είναι αυτά 
που προτιμώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους Ρώσους τουρίστες 
(κυρίως οι διαμένοντες στην Αγία Πετρούπολη και την Αικατερινούπολη), 
ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν ξενοδοχεία πολυτελείας πέντε 
αστέρων (κυρίως οι κάτοικοι της Μόσχας). Κατά μέσο όροι οι Ρώσοι που 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό υπολογίζουν ότι το ταξίδι τους για διακοπές θα 
στοιχίσει γύρω στα 1,090 δολάρια το άτομο, ενώ ψηλότερο 
προϋπολογισμό για τις διακοπές τους διαφάνηκε ότι διαθέτουν οι κάτοικοι 
της Μόσχας και της Αικατερινούπολης. 
 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ 
 

Τα στοιχεία της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι το 36% των Ρώσων που 
έχουν ταξιδεύσει στο εξωτερικό, σκοπεύουν να περάσουν τις επόμενες 
τους διακοπές στο εξωτερικό με τον/την σύντροφο του χωρίς παιδιά. 
Ένας περίπου στους τέσσερις ανέφερε ότι θα περάσει τις διακοπές του 
στο εξωτερικό με την οικογένεια του ενώ με φίλους το 19%. Τα ταξίδια 
για όλη την οικογένεια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, Ιούλιο με Αύγουστο καθώς και το χειμώνα, κατά τους μήνες 
Δεκέμβριο με Φεβρουάριο. 
 

ΕΠΟΧΗ  
ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
 

Η καλύτερη εποχή για διακοπές είναι πρώτα το καλοκαίρι, μετά το 
Φθινόπωρο, μετά η Άνοιξη και τελευταίος ο Χειμώνας. Οι νεαροί δείχνουν 
ιδιαίτερη προτίμηση στους καλοκαιρινούς μήνες ενώ οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία προτιμούν τους μήνες της Άνοιξης. Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι η 
Κύπρος δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει αναλογικά το ποσοστό 
τουρισμού που της αναλογεί κατά τους Χειμερινούς και Φθινοπωρινούς 
μήνες. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τα στοιχεία της ποσοτικής έρευνας δείχνουν επίσης ότι στην πλειοψηφία 
τους οι Ρώσοι τουρίστες προγραμματίζουν τις διακοπές τους τέσσερις 
εβδομάδες πριν από την αναχώρηση τους. Ειδικά το 17% έκανε την 
κράτηση λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την αναχώρηση ενώ το 
40% μεταξύ δύο και τεσσάρων εβδομάδων πριν. Ταξίδια της τελευταίας 
στιγμής φαίνεται να κάνουν οι νεότεροι σε ηλικία. Προορισμοί με 
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (κράτηση κάτω από δύο εβδομάδες 
πριν από την αναχώρηση ) είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Κύπρος. 
 
Σύμφωνα πάλι με την ίδια έρευνα το 60% των ερωτηθέντων 
προγραμματίζει διακοπές εντός και εκτός Ρωσίας ενώ άλλο 23% δήλωσε 
ότι σκοπεύει να κάνει διακοπές μόνο εκτός Ρωσίας. Έτσι επιβεβαιώνεται η 
συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη του εξερχόμενου τουρισμού από την 
Ρωσία και η ανάγκη για επενδύσεις στην συγκεκριμένη αγορά. 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 
 

Για τους Κύπριους φορείς, η Ρωσία είναι μια από τις μεγαλύτερες και 
καλύτερες αγορές για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου. Μεγάλος 
αριθμός Ρώσων επιλέγει κάθε χρόνο την Κύπρο για τις διακοπές του. 
Λόγω των καλών σχέσεων που είχε ανέκαθεν η Κύπρος με τη Σοβιετική 
Ένωση, αλλά και με τη Ρωσία μετέπειτα, πολλοί είναι οι Ρώσοι που 
επέλεξαν και επιλέγουν την Κύπρο για τις διακοπές του. Αν και οι 
προοπτικές το 2001 ήταν πολύ ενθαρρυντικές αφού ο αριθμός των 
Ρώσων τουριστών ανήλθε στις 116,5 χιλ. στη συνέχεια ακολούθησε μια 
πτωτική πορεία μέχρι και το 2004 όπου ο αριθμός των αφίξεων 
περιορίστηκε στις 83,8 χιλ. Αντίθετα παρατηρείται σημαντική ανάκαμψη 
κατά το 2005 (Οκτ.) όπου ο αριθμός των Ρώσων τουριστών ανήλθε στις 
93 χιλ. 
 
Οι τουρίστες που επιλέγουν την Κύπρο για τις διακοπές τους είναι 
μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής τάξης. Σύμφωνα με στοιχεία της 
ποσοτικής έρευνας οι Ρώσοι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Κύπρο τα 
τελευταία πέντε χρόνια είναι στην πλειοψηφία τους άτομα που προτιμούν 
να μένουν σε ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας (3/4 αστέρων) και 
ξενοδοχεία πολυτελείας και το ποσό που είναι διατεθειμένοι να 
δαπανήσουν για κάποιο ταξίδι ($1325) είναι αρκετά μεγαλύτερο από τον 
μέσο όρο του συνόλου ($1091). Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι τουρίστες που 
έρχονται στην Κύπρο ξοδεύουν περίπου 23% περισσότερο από τους 
Βρετανούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της 
τουριστικής αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
(Στατιστικές Τουρισμού 2004), τόσο κατά το 2003 όσο και κατά το 2004 
οι Ρώσοι τουρίστες όχι μόνο ξοδεύουν περισσότερο από το μέσο όρο 
αλλά και περισσότερο από τους τουρίστες άλλων εθνικοτήτων. 
 
Οι τουριστικοί φορείς δήλωσαν ότι ο τουρισμός στην Κύπρο προέρχεται 
από όλες τις κατηγορίες ατόμων. Γενικά την Κύπρο επιλέγουν νεαροί (20-
30 ετών), νεαρά ζευγάρια (μέχρι 40 ετών), άτομα μέσης και τρίτης 
ηλικίας, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Η Κύπρος 
σύμφωνα με στοιχεία της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη ανάμεσα στο 
ρωσικό κοινό είναι σχετικά οικογενειακός τουριστικός προορισμός. Επίσης 
θεωρείται προορισμός ειδικών ενδιαφερόντων, όπως είναι τα ταξίδια 
κινήτρων και τα συνέδρια. Αρκετοί είναι και αυτοί που επιλέγουν την 
Κύπρο λόγω των φίλων ή συγγενών που μένουν στο νησί. 
 
Το καλοκαίρι προτιμούν την Κύπρο κυρίως νεαροί, νεαρά ζευγάρια και 
οικογένειες ενώ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άλλες ομάδες τουριστών 
προτιμούν τους χειμερινούς μήνες ή την περίοδο Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου. Οι επιχειρηματίες ταξιδεύουν συνήθως χειμερινούς μήνες και 
οι πλείστοι περιορίζονται στην Λευκωσία. Κατά τους χειμερινούς μήνες 
παρατηρείται και η μεγαλύτερη κίνηση σε γκρουπ που έρχονται για 
συνέδρια ή ταξίδια κινήτρων, αθλητικό τουρισμό κ.α. Σύμφωνα με τους 
Ρώσους φορείς η Κύπρος είναι προορισμός για όλο το χρόνο. 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

Το προφίλ του Ρώσου τουρίστα κινείται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τα 
βασικά τουριστικά προϊόντα που προσφέρει η Κύπρος, δηλ. τον ήλιο και 
τη θάλασσα αλλά και το καλό κλίμα που επικρατεί τους περισσότερους 
μήνες του χρόνου. Επίσης η Κύπρος θεωρείται ένα πολύ όμορφο νησί, με 
ωραίο φυσικό περιβάλλον και πολλές ομορφιές. Οι πολύ καλές σχέσεις 
των δύο λαών παραδοσιακά αλλά και τα κοινά που τους ενώνουν, όπως η 
θρησκεία έχουν θέσει την Κύπρο ανάμεσα στους σημαντικότερους 
προορισμούς για διακοπές. Πολλοί είναι οι Ρώσοι που συνδυάζουν τις 
διακοπές τους με προσκυνήματα στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του 
νησιού. 
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ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επιπλέον, οι Κύπριοι χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα φιλικοί και γενικά ένας 
πολύ φιλόξενος λαός γεγονός που αναγνωρίζεται από τους Ρώσους 
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες στη 
Ρωσία, είναι πολύ ευχαριστημένοι με την οργάνωση των Κυπρίων, τους 
χαρακτήρισαν συνεργάσιμους και επισήμαναν ότι δεν αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την οργάνωση των διαφόρων 
πακέτων ή ταξιδιών προς την Κύπρο.  
 
Τα καλά ξενοδοχεία με τις παραλίες αρέσουν ιδιαίτερα στους τουρίστες. 
Η Κύπρος επιλέγεται σαν τουριστικός προορισμός και λόγω της 
δυνατότητας που προσφέρει για κρουαζιέρες σε κοντινούς με την Κύπρο 
προορισμούς και ειδικά στο Ισραήλ. Επίσης ιδιαίτερα δημοφιλή είναι για 
τους Ρώσους τουρίστες τα υδροπάρκα τα οποία έχουν αρχίσει να 
αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. 
 
Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή τουριστικού προορισμού είναι η 
ασφάλεια. Κατά γενική ομολογία η Κύπρος είναι ένας ασφαλής 
προορισμός για τους τουρίστες. Περιγράφεται σαν ένα μέρος χωρίς 
προβλήματα και φασαρίες, δεν επηρεάζεται από τρομοκρατικά χτυπήματα 
και έχει περιορισμένα ποσοστά εγκληματικότητας.  
 
Αν και τα θετικά στοιχεία είναι πολλά εντούτοις υπάρχουν και κάποια 
μειονεκτήματα που υπογράμμισαν οι Ρώσοι φορείς. Βασικότερο αρνητικό 
στοιχείο είναι η ακρίβεια γι’ αυτό και οι Ρώσοι που επισκέπτονται την 
Κύπρο είναι μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής τάξης. Επίσης η Κύπρος 
δεν μπορεί να προσφερθεί εύκολα σε μικρότερες ηλικίες αφού συνήθως 
δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να ταξιδέψουν στην Κύπρο.  
 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επίσης αναφέρθηκε ότι είναι η ψυχαγωγία των Ρώσων τουριστών μέσα 
στα ξενοδοχεία είναι ελλιπής. Ταυτόχρονα εκφράστηκε η επιθυμία για 
περισσότερους τρόπους διασκέδασης εντός των ξενοδοχείων 
(περισσότεροι animators). Οι Ρώσοι φορείς αναφέρθηκαν και τον 
περιορισμένο αριθμό εκδρομών που γίνονται στο νησί. Το ίδιο σχόλιο 
έκαναν και οι επισκέπτες στο νησί που δήλωσαν ότι δεν έμειναν 
ικανοποιημένοι με την επίσκεψη τους. Οι Ρώσοι θέλουν να γνωρίσουν, να 
εξερευνήσουν και να μάθουν μέσα από τα ταξίδια τους, γι’ αυτό και η 
δυνατότητα πολλών εκδρομών σε μνημεία αλλά και σε εκκλησίες είναι 
σημαντική.  
 
Επίσης, θα ήθελαν να προσφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό το πακέτο «all 
inclusive» από τα κυπριακά ξενοδοχεία, προϊόν που έχουν εφαρμόσει οι 
τουριστικές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικούς προορισμούς και προσελκύει 
τους Ρώσους τουρίστες. 
 
Η έλλειψη πτήσεων το χειμώνα από την Αγ. Πετρούπολη προς την Κύπρο 
λειτουργεί αποτρεπτικά για την μετάβαση τουριστών στο νησί, σύμφωνα 
με τους Ρώσους πράκτορες. 
 
Τέλος, αναφέρθηκε η όχι τόσο καλή εικόνα που επικρατεί στο 
Αεροδρόμιο Λάρνακας καθώς είναι η πρώτη επαφή με το νησί όπως και 
το οδικό δίκτυο στοιχεία που χρίζουν περαιτέρω βελτίωσης. 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ 
ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
 

Οι Ρώσοι φορείς ανέφεραν ότι ο Ρώσος είναι σχετικά εύκολος πελάτης 
εφόσον αναζητά τα βασικά κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Οι 
παράγοντες που προσελκύουν τον Ρώσο τουρίστα για την επιλογή 
προορισμού είναι το καλό κλίμα, ο ήλιος, καλές παραλίες, η ζεστή 
θάλασσα αλλά και οι καλές συνθήκες διαμονής. Επιδιώκει ηρεμία, 
ξεκούραση και απόδραση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, 
αρέσκεται στο καλό φαγητό, ενδιαφέρεται για κρουαζιέρες, εκδρομές και 
για πλούσια ψυχαγωγία στο ξενοδοχείο διαμονής του. Επιπλέον, η 
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ποσοτική έρευνα κατέδειξε ότι τα χαρακτηριστικά που προσέλκυσαν τους 
Ρώσους στην επιλογή του τελευταίου τους προορισμού ήταν οι παραλίες 
και η θάλασσα, τα αξιοθέατα-μνημεία, το κλίμα, το τοπίο, το value for 
money, τα αρχαία-ιστορία, η διαμονή, η κουζίνα, φαγητό και ποτό, η 
δυνατότητα για ψώνια, η επίσκεψη κάποιας χώρας που δεν έχουν 
επισκεφθεί στο παρελθόν και η απόσταση του προορισμού από τη Ρωσία. 
Σύμφωνα με την ποσοτική έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα στο ρωσικό 
κοινό, οι καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή χώρας για τις διακοπές 
τους είναι: οι συστάσεις από φίλους και συγγενείς, η ύπαρξη καλών 
προσφορών, οι συστάσεις από τον ταξιδιωτικό πράκτορα, καλές εμπειρίες 
από προηγούμενη επίσκεψη, ευκολία επικοινωνίας, πρόσκληση από 
φίλους ή συγγενείς, η διαφήμιση, η ύπαρξη απευθείας πτήσεων και η μη 
ανάγκη για έκδοση βίζας.  
 
Με βάση την ίδια έρευνα οι Ρώσοι στην πλειοψηφία τους ανάφεραν ότι 
ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην επιλογή προορισμού 
είναι ο ήλιος και η θάλασσα, ενώ με χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν 
τα μονοπάτια της φύσης, τα συνέδρια και τα ταξίδια κινήτρων, τα 
θαλάσσια αθλήματα, οι μικρές κρουαζιέρες (κυρίως οι κάτοικοι της 
Μόσχας), η περιποίηση spa (κυρίως οι κάτοικοι Σαμάρα) και ο αθλητικός 
τουρισμός. Για τις γυναίκες είναι σημαντικότερος παράγοντας ο ήλιος και 
η θάλασσα ενώ, για τους άντρες τα συνέδρια/ταξίδια κινήτρων (κυρίως 
άτομα από τη Μόσχα, την Αγ. Πετρούπολη και το Ροστόβ). Τα spa και τα 
θαλάσσια αθλήματα ενδιαφέρουν περισσότερο τους νέους 18-24 ετών 
ενώ οι κρουαζιέρες είναι πιο σημαντικές για την ηλικιακή ομάδα 55-64 
ετών. Αυτό αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχει η Κύπρος για 
εμπλουτισμό του τουριστικού της προϊόντος με την προσέλκυση 
τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων κυρίως για Συνέδρια και Ταξίδια 
κινήτρων, θαλάσσια αθλήματα, Μονοπάτια της φύσης, κρουαζιέρες, 
τουρισμός ευεξίας κ.α. 
 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

Οι Ρώσοι που επισκέπτονται την Κύπρο περιμένουν να δουν ένα 
καινούριο προορισμό, θέλουν να ζήσουν μια νέα εμπειρία. Οι Φορείς στη 
Ρωσία δήλωσαν ότι οι προσδοκίες των τουριστών στην Κύπρο 
εκπληρώνονται αφού με την επιστροφή τους στη χώρα τους είναι 
ενθουσιασμένοι και ευχαριστημένοι με την παραμονή τους στο νησί. 
Ανάμεσα στις προσδοκίες τους περιλαμβάνεται και η ευρωπαϊκή διάσταση 
που έχει αποκτήσει η Κύπρος. Σύμφωνα με τους Ρώσους φορείς οι 
τουρίστες αντιλαμβάνονται την με ευρωπαϊκή νοοτροπία, κουλτούρα και 
πολιτισμό του νησιού. Επίσης γι’ αυτούς είναι ένας προορισμός που δεν 
έχει το αραβικό και το μουσουλμανικό στοιχείο.  
 
Το γεγονός αυτό την διαφοροποιεί από τις γειτονικές της χώρες, όπως 
είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία. Το ίδιο συμπέρασμα φαίνεται τόσο από 
τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη ανάμεσα στο ρωσικό κοινό 
όσο και από την έρευνα στα αεροδρόμια της Κύπρου. Οι Ρώσοι στην 
πλειοψηφία τους έμειναν ικανοποιημένοι από την συνολική εμπειρία που 
είχαν στην Κύπρο.  
 
Αυτοί που δεν έμειναν πολύ ικανοποιημένοι είναι κυρίως τα άτομα άνω 
των 45 ετών και οι διαμένοντες σε περιοχές εκτός της Μόσχας και της Αγ. 
Πετρούπολης, και τα άτομα που ταξιδεύουν λιγότερο συχνά από 1 φορά 
το χρόνο. Απογοήτευση αποτελεί για τους Ρώσους τουρίστες η ακρίβεια. 
Η Κύπρος είναι για τους Ρώσους ακριβός προορισμός, οι τιμές 
θεωρούνται πολύ ψηλές, κυρίως σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς 
προορισμούς. Πολύ ακριβή βρίσκουν την Κύπρο, κυρίως έξω από τα 
ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, καφετέριες αλλά και σε κάποιες υπηρεσίες 
όπως είναι τα spa. Επίσης όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο και δεν έμειναν 
ικανοποιημένοι, ανέφεραν ότι περίμεναν ψηλότερο επίπεδο 
εξυπηρέτησης, υπήρχε δυσκολία επικοινωνίας, χαμηλό επίπεδο 
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εκδρομών, ακριβή χώρα, δεν υπάρχουν ενδιαφέρον τοπία και σε 
μικρότερο ποσοστό αναφέρθηκε η ανάγκη έκδοσης βίζας. 
 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ 
 

Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στο θέμα του 
ανταγωνισμού είναι ότι προσφέρει το ίδιο σχεδόν τουριστικό προϊόν, 
μόνο που οι κυπριακές τιμές είναι πολύ ψηλότερες. Βασικοί ανταγωνιστές 
της Κύπρου είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Ελλάδα (κυρίως η 
Ρόδος και η Κρήτη), η Βουλγαρία και η Ταϊλάνδη.  
 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
 

Η Τουρκία εκτός από χαμηλές τιμές προσφέρει τη δυνατότητα πολλών 
εκδρομών. Ουσιαστικά οι Ρώσοι πιστεύουν ότι στην Τουρκία 
διοργανώνονται πολύ περισσότερες εκδρομές και είναι πολλά τα μνημεία 
και αξιοθέατα που μπορεί να δει κάποιος εκεί. Επίσης διαθέτει πολύ καλά 
εστιατόρια, καλή κουζίνα, μεγάλη ποικιλία διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
μέσα στα ξενοδοχεία. Οι υποδομές και τα ξενοδοχεία είναι άριστα σε 
χαμηλότερες τιμές από την Κύπρο και προσφέρονται για ξεκούραση, 
ηρεμία ενώ παράλληλα προσφέρουν διευκολύνσεις σε οικογένειες με 
παιδιά.  
 
Ιδιαίτερα ανεπτυγμένο είναι το σύστημα «all inclusive» που προτιμάται 
ιδιαίτερα από τους Ρώσους με παιδιά. Αντίθετα τα κρούσματα τις γρίπης 
των πουλερικών που εντοπίστηκαν στην Τουρκία αναμένεται ότι θα 
επηρεάσουν αρνητικά την κίνηση και το ρεύμα των Ρώσων τουριστών 
προς την Τουρκία. Η ποσοτική έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα στο ρωσικό 
κοινό κατέδειξε ότι καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή της Τουρκίας 
σαν τουριστικό προορισμό από τους Ρώσους είναι το καλό value for 
money, οι συστάσεις από τον ταξιδιωτικό πράκτορα και η διαφήμιση. 
 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 

Η Αίγυπτος είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για τους 
Ρώσους. Προτιμάται περισσότερο κατά τους χειμερινούς μήνες αφού η 
ζέστη του καλοκαιριού είναι ανασταλτικός παράγοντας γι’ αυτούς λόγω 
της τεράστιας διαφοράς θερμοκρασίας με τη χώρα τους. Γενικά η 
Αίγυπτος είναι προορισμός που προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
δραστηριοτήτων όπως οι καταδύσεις, έχει μεγάλο θαλάσσιο πλούτο και 
ωραίες παραλίες. Προσφέρεται όχι μόνο για διακοπές αλλά και για 
επαγγελματικά ταξίδια. Ταυτόχρονα διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης, πολύ καλές συνθήκες διαμονής και καλές υπηρεσίες 
animation μέσα στα ξενοδοχεία.  
 
Τα ξενοδοχεία είναι αρκετά καλά, έχει καλό value for money και είναι 
γενικά προσιτή χώρα. Η ποσοτική έρευνα ανέδειξε την Αίγυπτο σαν ένα 
προορισμό για τους Ρώσους με ωραίες παραλίες, θάλασσα, καλό κλίμα 
και μεγάλη ιστορία που φαντάζει σαν εξωτικός προορισμός με 
διαφορετική κουλτούρα. Επίσης καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή 
της Αιγύπτου από τους Ρώσους είναι όπως και στην Τουρκία, το καλό 
value for money, οι συστάσεις από τον ταξιδιωτικό πράκτορα και η 
διαφήμιση. 
 

ΤΥΝΗΣΙΑ 
 

Ένας άλλος προορισμός που θεωρείται ανταγωνιστικός προς την Κύπρο 
είναι η Τυνησία. Είναι και αυτή προσιτή χώρα σε όλες τις κοινωνικές 
τάξεις των Ρώσων τουριστών και έχει πολλά να προσφέρει. Θεωρείται 
ένας εξωτικός προορισμός με πολλές εκδρομές, ζεστό κλίμα και καλό 
καιρό. 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

Όσον αφορά την Ελλάδα, οι Ρώσοι δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Για τους 
Ρώσους Ελλάδα σημαίνει κυρίως Αθήνα, Κρήτη, Ρόδος και τα διάφορα 
άλλα νησιά. Θεωρείται φθηνός προορισμός, με υπέροχο τοπίο και 
πληθώρα εκδρομών, διαθέτει τεράστιο πολιτιστικό πλούτο, μνημεία 
αξιοθέατα και πλούσια ιστορία. Έχει επίσης καλά ξενοδοχεία, όχι όμως 
καλύτερα από άποψη εξυπηρέτησης και ποιότητας με τα κυπριακά. 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 

Η Βουλγαρία είναι ένας ανερχόμενος τουριστικός προορισμός για τους 
Ρώσους. Δεν έχουν πρόβλημα γλώσσας, τα ξενοδοχεία είναι πολύ καλά 
και προσφέρουν υπηρεσίες που οι τουρίστες από τη Ρωσία επιθυμούν. 
Προσφέρει τη δυνατότητα πολλών εκδρομών, έχει ωραίες παραλίες και 
φυσικό περιβάλλον, θεωρείται φθηνός και ασφαλής προορισμός για τους 
Ρώσους τουρίστες. Σύμφωνα με την ποσοτική έρευνα η Βουλγαρία 
προσελκύει τους Ρώσους τουρίστες λόγω των παραλιών, της θάλασσας, 
του κλίματος της, του καλού value for money που διαθέτει καθώς και της 
κουζίνας της. 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

Η Ισπανία χαρακτηρίστηκε ως προορισμός που συνδυάζει το καλό κλίμα 
και τη θάλασσα, με τα αξιοθέατα και την αρχιτεκτονική. Έχει ωραίες 
παραλίες αλλά και νυχτερινή ζωή. Τα στοιχεία που συνελέγησαν από την 
ποσοτική έρευνα στη Ρωσία, δείχνουν ότι οι Ρώσοι ξεχωρίζουν την 
Ισπανία σαν προορισμό με ωραίες παραλίες και θάλασσα, με αξιοθέατα, 
καλό κλίμα, με μεγάλη ιστορία και κουλτούρα αλλά και καλό φαγητό. 
Επιπρόσθετα καθοριστικός παράγοντας στην επιλογής της είναι οι καλές 
εντυπώσεις που αφήνει στους επισκέπτες και η μεταφορά αυτών σε 
γνωστούς και φίλους. Σημαντικές φαίνεται να είναι και οι συστάσεις από 
τον ταξιδιωτικό πράκτορα, η καλή εμπειρία από προηγούμενη επίσκεψη 
και η διαφήμιση. 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
 

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Ρώσοι όπως 
και οι υπήκοοι άλλων χωρών εκτός ΕΕ πρέπει να έχουν βίζα για να 
εισέλθουν στο νησί. Η αλλαγή αυτή κατά το 2004 προκάλεσε κάποιες 
αλλαγές και προβλήματα. Σύμφωνα με τους Ρώσους φορείς το πρόβλημα 
έχει μειωθεί και οι Ρώσοι τουρίστες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα όσον αφορά την έκδοση βίζας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε 
ότι οι διαδικασίες για τη θεώρηση διαβατηρίου είναι απλές και παίρνουν 
σχετικά λίγο χρόνο. Αυτό υποστήριξαν και οι Ρώσοι ερωτηθέντες που 
έχουν επισκεφθεί την Κύπρο. Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο, 
αξιολόγησαν την ταχύτητα απόκτησης βίζας ικανοποιητική. Ειδικά ένα 
ποσοστό της τάξης του 41% δήλωσε ότι πήρε τη βίζα πολύ γρήγορα και 
ένα 18% αρκετά γρήγορα. Λιγότερο ευχαριστημένοι από το χρονικό 
διάστημα που διάρκεσε η έκδοση βίζας ήταν τα άτομα άνω των 65 ετών 
καθώς και οι διαμένοντες στην Αγ. Πετρούπολη.  
 
Σύγκρουση στο θέμα αυτό υπάρχει ανάμεσα στους Ρώσους και τους 
Κύπριους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας. Οι Κύπριοι θεωρούν ότι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα με τη ρωσική αγορά είναι η ανάγκη έκδοσης βίζας 
και οι χρονοβόρες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν από τους τουρίστες. 
 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Οι περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες ανάφεραν ότι γνωρίζουν ότι οι 
κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου είναι μια περιοχή που βρίσκεται υπό 
Τουρκική κατοχή και δεν είναι αναγνωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι 
Ρώσοι φορείς ανάφεραν ότι δεν συνεργάζονται με πράκτορες στο Βόρειο 
τμήμα της Κύπρου γι’ αυτό και δεν υπάρχουν Ρώσοι τουρίστες που να 
διανυκτερεύουν στην περιοχή. Αντίθετα οι επισκέψεις των τουριστών 
περιορίζονται σε μονοήμερες εκδρομές όπως διαφάνηκε και μέσα από τις 
συνεντεύξεις σε Ρώσους τουρίστες στα αεροδρόμια της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα ένας περίπου στους δέκα έχει επισκεφθεί τις κατεχόμενες 
περιοχές (την Αμμόχωστο, την Κερύνεια και την Καρπασία). 
 
Οι Ρώσοι πράκτορες γνωρίζουν την περιοχή και δεν έκρυψαν ότι είναι και 
το καλύτερο κομμάτι του νησιού. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ όμορφη 
περιοχή, πολύ πιο ωραία από το νότιο μέρος του νησιού. Οι παραλίες 
είναι πολύ καλές και το τοπίο πολύ όμορφο. Επίσης το Βόρειο τμήμα της 
Κύπρου είναι πολύ φθηνότερο από το νότιο μέρος γεγονός που δεν μένει 
απαρατήρητο από τους τουριστικούς πράκτορες.  
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Αν και δεν δουλεύουν με το τμήμα αυτό του νησιού, εντούτοις δεν 
απορρίπτουν την πιθανότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να 
συνεργαστούν εφόσον το προϊόν που προσφέρουν είναι καλό. 
 
Τέλος, οι Κύπριοι φορείς δεν ανησυχούν για την ανάπτυξη των 
κατεχομένων και δεν νιώθουν απειλή. Αντίθετα, ανάφεραν ότι οι 
Τουρκοκύπριοι δεν διαθέτουν το επιθυμητό επίπεδο ξενοδοχειακών 
μονάδων που απαιτεί ο τουρισμός ενώ η προσπάθεια για ανάπτυξη του 
τομέα είναι επιπόλαια με αποτέλεσμα την καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα ο αριθμός των κλινών στις κατεχόμενες 
περιοχές είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο 
αριθμό τουριστών. 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Διάσταση απόψεων υπάρχει ανάμεσα στους Ρώσους και Κύπριους φορείς 
όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Στη 
μεγαλύτερη τους πλειοψηφία οι τουριστικοί προορισμοί που έχουν 
αναδείξει οι Ρώσοι χαρακτηρίζονται από καλό κλίμα, με ήλιο και 
θαλάσσια. Οι Κύπριοι φορείς έχουν την γνώμη ότι οι Ρώσοι δεν 
ενδιαφέρονται για κανένας είδος εναλλακτικού τουρισμού γι’ αυτό και δεν 
προωθούν τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Γι’ αυτούς οι Ρώσοι 
έρχονται στην Κύπρο μόνο για τον ήλιο, τη θάλασσα και το καλό κλίμα.  
 
Από την άλλη οι Ρώσοι φορείς επισημαίνουν ότι ο Ρώσος τουρίστας έχει 
και άλλα ενδιαφέροντα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και 
αντιληπτά από την κυπριακή τουριστική βιομηχανία γενικότερα.  
 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
 

Σημαντικότερο είδος τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων για τους Ρώσους 
φορείς είναι οι Κρουαζιέρες. Οι κρουαζιέρες αρέσουν πολύ στους Ρώσους 
τουρίστες γι’ αυτό και πολλές φορές είναι προϊόν που ζητούν από τον 
πράκτορα ενώ άλλες φορές προτείνεται από τους ίδιους τους πράκτορες 
και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτούς. Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζει το 
Ισραήλ λόγω της μικρής απόστασης από την Κύπρο αλλά και της σχέσης 
που συνδέει τις δύο χώρες (Ρωσία-Ισραήλ) αφού όπως αναφέρθηκε 
πολλοί Ρώσοι έχουν συγγενείς εκεί. Οι ταραχές που συμβαίνουν κατά 
καιρούς στο Ισραήλ έχουν μειώσει τη ζήτηση για το Ισραήλ. Για την 
Αίγυπτο δεν παρουσιάζεται ενδιαφέρον για κρουαζιέρες γιατί όπως 
ανάφεραν οι τουριστικοί πράκτορες το ταξίδι είναι δύσκολο και μακρινό. 
Η χώρα που θα μπορούσε να προωθηθεί είναι ο Λίβανος, μια περιοχή που 
δε ζητείται, αλλά έχει αρκετές προοπτικές σύμφωνα με τους Ρώσους 
φορείς. 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 
 

Ο τουρισμός ευεξίας και spa είναι ένα άλλο είδος τουρισμού που 
ενδιαφέρει τους Ρώσους. Συγκεκριμένα είναι ένα προϊόν που 
προσφέρεται και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς εκτός από την 
Κύπρο έτσι η σύγκριση είναι μεγάλη. Τα ξενοδοχεία της Κύπρου 
σύμφωνα με τους Ρώσους φορείς προσφέρουν άριστες υπηρεσίες spa 
αλλά θεωρείται ακριβό είδος τουρισμού σε σχέση με άλλους τουριστικούς 
προορισμούς.  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
 

Η Κύπρος σύμφωνα με τους φορείς της ρωσικής τουριστικής βιομηχανίας 
είναι προορισμός τον οποίο οι ρωσικές εταιρίες επιλέγουν για 
επαγγελματικούς λόγους, για συνεδριακό τουρισμό και ταξίδια κινήτρων. 
Ειδικά τα ταξίδια κινήτρων είναι αναπτυγμένα στη Ρωσία γι’ αυτό και 
πολλά γραφεία ειδικεύονται σε αυτό το είδος τουρισμού. Σύμφωνα με 
τους Ρώσους φορείς ο συγκεκριμένος κλάδος δεν είναι έχει αναπτυχθεί σε 
μεγάλο βαθμό στην Κύπρο. Παρόλα αυτά οι δυνατότητες ανάπτυξης των 
ταξιδιών κινήτρων στην Κύπρο είναι μεγάλες και ενθαρρυντικές. Επίσης η 
ποσοτική έρευνα διεξήχθη ανάμεσα στο ρωσικό κοινό κατέδειξε ότι η 
Κύπρος είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς τα τελευταία 
πέντε χρόνια για επαγγελματικά ταξίδια και ταξίδια κινήτρων. 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Ένα άλλο είδος τουρισμού που αναπτύσσεται είναι ο θρησκευτικός 
τουρισμός. Η κοινή θρησκεία ανάμεσα στους δύο λαούς έχει φέρει στον 
τόπο μας αρκετές ομάδες Ρώσων που συνδυάζουν διακοπές και 
προσκυνήματα σε εκκλησίες καθώς και σε διάφορα θρησκευτικά μνημεία. 
 

ΆΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
 

Τα θαλάσσια αθλήματα είναι μια δραστηριότητα που αρέσει στους 
Ρώσους και αν έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν τους χαροποιεί 
ιδιαίτερα.  
 
Οι εκδρομές, η ποδηλασία, η πεζοπορία και η ιππασία είναι κάποιες άλλες 
δραστηριότητες οι οποίες συντείνουν στην ευχάριστη και συνάμα 
δημιουργική παραμονή των Ρώσων τουριστών στην Κύπρο. 
 
Άλλο είδος τουρισμού με μικρότερο όμως ενδιαφέρον από τη Ρωσική 
τουριστική αγορά προς την Κύπρο είναι ο αθλητικός τουρισμός. Οι Ρώσοι 
εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία είναι ενήμεροι για τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η Κύπρος για ανάπτυξη του αθλητικού 
τουρισμού με τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γήπεδα 
ποδοσφαίρου όπου ξένες ομάδες θα μπορούν να κάνουν προπονήσεις και 
προετοιμασίες. Επίσης το χαμηλό είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν 
οι Ρώσοι τουρίστες για το γκολφ. 
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
 

Ο καλύτερος τρόπος πληροφόρησης για τουριστικούς προορισμούς είναι 
οι συστάσεις από φίλους, συγγενείς και γνωστούς (42%), ακολουθεί με 
ένα σημαντικό ποσοστό το ίντερνετ (30%), οι κατάλογοι διακοπών από 
τα τουριστικά γραφεία (24%), τα ντοκιμαντέρ ταξιδιών (22%), η 
διαφήμιση στην τηλεόραση (20%), η πληροφόρηση από τουριστικό 
οργανισμό συγκεκριμένης χώρας, τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, άρθρα σε 
περιοδικά/εφημερίδες και προηγούμενες προσωπικές εμπειρίες (18% 
αντίστοιχα), τα ταξιδιωτικά κέντρα που ενημερώνουν για διάφορες χώρες 
(16%), οι συστάσεις από το ταξιδιωτικό γραφείο (15%) και οι 
διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά (14%).  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι: 
§ Οι απόψεις και εντυπώσεις των φίλων και των γνωστών που έχουν 

επισκεφθεί κάποια χώρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην 
πληροφόρηση και την ενθάρρυνση άλλων ατόμων να επισκεφθούν 
κάποιο προορισμό. Μέσα από τις συνεντεύξεις με τους Ρώσους φορείς 
διαφάνηκε ότι οι Ρώσοι τουρίστες που ήρθαν στην Κύπρο έφυγαν με 
καλές εντυπώσεις ενώ παράλληλα μέσα από την έρευνα που διεξήχθη 
στο αεροδρόμιο πολλοί ήταν οι Ρώσοι που επισκέφθηκαν την Κύπρο 
μετά από προτροπές φίλων και συγγενών τους που ζουν μόνιμα εδώ. 

§ Το ίντερνετ αποτελεί το δεύτερο δημοφιλέστερο τρόπο 
πληροφόρησης για τουριστικούς προορισμούς. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν μέσο πληροφόρησης αλλά και διαφήμισης στην 
ρωσική τουριστική αγορά (37% έχουν δει διαφήμιση στο ίντερνετ). 
Παρόλα αυτά το ποσοστό των Ρώσων που κάνει κρατήσεις και 
διευθετήσεις από το ίντερνετ είναι πολύ μικρό. 

§ Οι κατάλογοι διακοπών στα τουριστικά γραφεία, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί 
και τα ταξιδιωτικά κέντρα είναι ανάμεσα στους πιο διαδεδομένους 
τρόπους πληροφόρησης των Ρώσων για τουριστικούς προορισμούς. 
Για την Κύπρο είναι αναβαθμισμένη η σημασία των Καταλόγων 
διακοπών σε τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικά βιβλία και τουριστικούς 
οδηγούς. 

§ Οι Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες αγαπούν και προωθούν την Κύπρο 
σαν τουριστικό προορισμό γεγονός που την φέρνει σε πλεονεκτική 
θέση αφού οι συστάσεις και προτροπές των τουριστών από τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες επηρεάζουν σημαντικά στην επιλογή 
προορισμού. 
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§ Η διαφήμιση στην τηλεόραση, σε εφημερίδες, περιοδικά ακόμα και τα 
άρθρα που γράφονται κατά καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά είναι 
ένας άλλος τρόπος πληροφόρησης για τους Ρώσους που θέλουν να 
ταξιδέψουν στο εξωτερικό.  

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 

Στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία (95%) οι Ρώσοι ερωτηθέντες έχουν δει 
ή ακούσει διαφημίσεις για τουριστικούς προορισμούς. Η τηλεόραση 
αναφέρθηκε από το 66% των ερωτηθέντων (κυρίως τους διαμένοντες 
στην Αγ. Πετρούπολη, την Αικατερινούπολη και τη Σαμάρα), οι 
εφημερίδες από το 57% (κυρίως από τους κατοίκους του Ροστόβ και της 
Αγ. Πετρούπολης),τα περιοδικά επίσης από το 57% (σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τους διαμένοντες στη Μόσχα, την Αγ. Πετρούπολη και την 
Αικατερινούπολη), το ίντερνετ από το 37% (κυρίως οι διαμένοντες στο 
Ροστόβ), οι κατάλογοι τουριστικών γραφείων από το 31% (κυρίως οι 
διαμένοντες στην Αγ. Πετρούπολη), το ραδιόφωνο από το 28% (σε 
μεγαλύτερο βαθμό οι διαμένοντες στην Αγ. Πετρούπολη και τη Σαμάρα) 
και οι πινακίδες στο δρόμο αναφέρθηκε από το 25%. Η Κύπρος δεν 
ξεχωρίζει για τη χρήση κάποιου συγκεκριμένου μέσου θετικά ή αρνητικά. 
 
Οι Ρώσοι φορείς έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή του ΚΟΤ 
στην έκθεση της Μόσχας αφού το θεωρούν σαν μια καλή ευκαιρία για 
προώθηση και διαφήμιση της Κύπρου. Ακόμα και μικρότερες εκθέσεις 
που λαμβάνουν χώρα σε άλλες περιοχές της Ρωσίας ή εξειδικευμένες 
εκθέσεις συντείνουν στη μεγαλύτερη προώθηση του κυπριακού 
προϊόντος. 
 
Ιδιαίτερα δημοφιλής παρουσιάζεται η διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Η 
Αίγυπτος έχει σχετική ιστοσελίδα με στόχο την προβολή του τουριστικού 
της προϊόντος η οποία μάλιστα είναι μεταφρασμένη στη Ρωσική γλώσσα. 
 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ 
 

Η προώθηση που κάνει η Τουρκία και η Αίγυπτος κρίθηκε από τους 
Ρώσους φορείς καλύτερη από την κυπριακή. Παράλληλα πρέπει να γίνει 
άνοιγμα και προσέγγιση και άλλων περιοχών εκτός των μεγαλουπόλεων. 
Επίσης η ποσοτική έρευνα κατέδειξε ότι η Ισπανία έχει πιο έντονη 
επικοινωνιακή παρουσία. Η Κύπρος έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στους 
καταλόγους διακοπών στα τουριστικά γραφεία και στα ταξιδιωτικά 
βιβλία/τουριστικούς οδηγούς. 
 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 
 

Το μέλλον του τουρισμού στην Κύπρο περιγράφεται ως ιδιαίτερα 
δύσκολο και όχι πολύ αισιόδοξο από τους φορείς του τουρισμού στην 
Κύπρο. Αιτία της αντίληψης αυτής είναι ο έντονος ανταγωνισμός που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος, κυρίως με χώρες της περιοχής μας.  
 
Η Κύπρος παρά το μικρό της ποσοστό το 2005 (3%) παραμένει πολύ 
ψηλά στις προτιμήσεις των Ρώσων σαν μελλοντικός τουριστικός 
προορισμός. Αν και το καλό κλίμα της Κύπρου είναι ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα στην τουριστική βιομηχανία του νησιού, είναι αναγκαία η 
λήψη μέτρων και ενεργειών για να μπορέσει να κρατηθεί σε υψηλά 
επίπεδα και να συνεχίσει να είναι ένας καλός, ποιοτικός, ελκυστικός και 
συνάμα ανταγωνιστικός προορισμός. Στο τελευταίο εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους και οι εργαζόμενοι στην τουρισμό οι οποίοι πιστεύουν οι 
ενέργειες για βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος έχουν αρχίσει. 
Παρόλα αυτά δεν μπορεί κάποιος να διαγράψει τους αστάθμητους 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά την Κύπρο κυρίως στον 
τουρισμό. Οι διάφορες συρράξεις γύρω από την περιοχή του νησιού, οι 
πόλεμοι, αλλά και οι φυσικές καταστροφές που γίνονται κατά καιρούς 
είναι μερικοί από τους εξωγενείς παράγοντες που θέτουν την Κύπρο σε 
δυσμενή θέση και πλήττουν σημαντικά τον τουρισμό. 
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Η υποδομή που εξυπηρετεί σήμερα την τουριστική βιομηχανία 
χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής από τους Κύπριους φορείς της 
τουριστικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα υπογράμμισαν ότι αν και τα 
ξενοδοχεία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και προσφέρουν αρκετές 
υπηρεσίες εντούτοις η ανάγκη για έργα υποδομής εκτός των ξενοδοχείων 
είναι επιτακτική για την περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού μας 
προϊόντος. Ειδική μνεία έκαναν οι Κύπριοι και οι Ρώσοι φορείς της 
τουριστικής βιομηχανίας στα αεροδρόμια της Κύπρου.  
 
Σε μια προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών οι ξενοδόχοι και άλλοι 
εργοδότες στην τουριστική βιομηχανία προσπαθούν να μειώσουν το 
κόστος, προσλαμβάνοντας ξένο εργατικό δυναμικό, προερχόμενο κυρίως 
από τις ανατολικές χώρες. Η ενέργεια αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την 
εξαφάνιση της ταυτότητας και της μοναδικότητας του κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος, ειδικότερα της κυπριακής φιλοξενία η οποία για 
πολλά χρόνια τώρα αποτελούσε βασικό συστατικό της εικόνας της 
Κύπρου προς τα έξω σαν τουριστικό προορισμό. Αντίθετα επισημάνθηκε 
η θετική εικόνα που προσθέτει ο Κύπριος εργαζόμενος στην τουριστική 
βιομηχανία ο οποίος γνωρίζει τις περισσότερες φορές την αγγλική 
γλώσσα, έτσι επικοινωνεί με περισσότερες εθνικότητες, είναι σε θέση να 
δώσει στον τουρίστα συμβουλές και πληροφορίες για αξιοθέατα και 
δραστηριότητες. 
 
Επίσης, σημαντική είναι η διαφύλαξη του πολιτισμού και των 
παραδόσεων του νησιού, τόσο με την διατήρηση εθίμων όσο και με την 
προβολή τους προς τα έξω ώστε να αποτελέσουν κίνητρο επίσκεψης 
τουριστών στο νησί.  
 
Η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού παρουσιάζεται σημαντική για την 
επαναφορά της Κύπρου στον τουριστικό χάρτη της περιοχής σαν ένα 
προορισμό ήλιου, θάλασσας αλλά και πολλών δραστηριοτήτων που ο 
ξένος επισκέπτης μπορεί να απολαύσει. Παρόλα αυτά οι Κύπριοι φορείς 
σημείωσαν ότι η διαφήμιση προσφοράς διαφόρων δραστηριοτήτων 
πρέπει να συνοδεύεται και με την κατάλληλη υποδομή ώστε ο τουρίστας 
να μένει ικανοποιημένος. 
 
 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Στόχος του Σχεδίου Μάρκετινγκ ήταν να καθορίσει τις ενέργειες που θα 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη της τουριστικής δυναμικής της Κύπρου, 
αναφορικά με τον τουρισμό που προέρχεται από την Ελλάδα για την 
περίοδο 2007-2010, καθιστώντας την Κύπρο ελκυστικότερο προορισμό 
για τον Ρώσο περιηγητή. 
 
Σαν αποτέλεσμα η Στρατηγική που προτείνεται βασίζεται σε 3 αρχές 
τοποθέτησης βάσει των οποίων έγιναν και εισηγήσεις για ενέργειες. Οι 
αρχές αυτές είναι: 
 
§ «Η Κύπρος είναι ένας φιλόξενος, ασφαλής, Ευρωπαϊκός προορισμός 

σε σταυροδρόμι 3 ηπείρων» 
§ «Εκτός από τον Ήλιο και την Θάλασσα, η Κύπρος προσφέρει ποικιλία 

εμπειριών διακοπών για όλες τις ηλικίες και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου» 

§ «Στην Κύπρο, η ποιότητα στην εξυπηρέτηση του επισκέπτη και στις 
τουριστικές υποδομές είναι πρωταρχικός στόχος» 
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5 ΆΞΟΝΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ  Ο Σχεδιασμός Μάρκετινγκ για την αγορά της Ρωσίας βασίστηκε σε 
τέσσερις άξονες – στόχους: 
 
i. Αύξηση των αφίξεων, 
ii. Εμπλουτισμό προσφοράς τουριστικού προϊόντος για ισορροπημένη 

ανάπτυξη σε επιμέρους τμήματα αγοράς 
iii. Διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διάρκειας παραμονής, και 
iv. Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης περιηγητών από την Ρωσία 
 
Ειδικότεροι στόχοι είναι η ετήσια αύξηση των αφίξεων από την αγορά της 
Ρωσίας κατά 5% μέχρι και το 2010, η διατήρηση του ψηλού μέσου όρου 
διαμονής στην Κύπρο, και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενος προϊόντος 
έτσι ώστε μέχρι το 2010 η κατά κεφαλήν δαπάνη να μπορεί να 
ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό αύξησης των αφίξεων, και να φτάσει τις 
630–650ΛΚ το 2010, σημειώνοντας συνολική αύξηση ίση με 30% για την 
περίοδο 2001-2010.  
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Οι επιμέρους Στρατηγικές που προτείνονται διαχωρίζονται σε τέσσερις 
ομάδες κάτω από τις οποίες εντάχθηκαν τα τμήματα της αγοράς, στα 
οποία θα πρέπει να στοχεύσει ο ΚΟΤ για την ανάπτυξη του τουριστικού 
ρεύματος από την Ρωσία.  
 
I. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΉΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ: Κάτω από αυτή εντάσσονται ο Ήλιος & 

Θάλασσα +, οι Μικρές Κρουαζιέρες, και τα Θαλάσσια Αθλήματα. 
II. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΦΥΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Κάτω από αυτή τη στρατηγική 

εντάσσονται ο τουρισμός για τα Μονοπάτια της Φύσης, ο Αθλητικός 
Τουρισμός, και ο Τουρισμός Ευεξίας.  

III. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Σε αυτή εντάσσονται ο 
Θρησκευτικός Τουρισμός, και οι Επισκέψεις σε Συγγενείς και Φίλους. 

IV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Εδώ εντάσσεται ο Συνεδριακός 
Τουρισμός και ο Τουρισμός Κινήτρων 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Για τις επιμέρους στρατηγικές που προτείνονται γίνονται προτάσεις για 
επικοινωνιακές στρατηγικές, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις 
επανατοποθέτησης και τις επιμέρους στρατηγικές.  
 
Η προτεινόμενη επικοινωνιακή προσέγγιση περιλαμβάνει:  
 
§ συμμετοχή σε εκθέσεις,  
§ ανάπτυξη δομής e-marketing,  
§ καταχωρήσεις σε περιοδικά συγκεκριμένης θεματολογίας,  
§ προώθηση τμημάτων σε τουριστικούς καταλόγους, 
§ προώθηση σε Ρώσους συντάκτες και δημοσιογράφους ταξιδιωτικών 

οδηγών, 
§ πακέτα εξοικείωσης σε τουριστικούς πράκτορες, και 
§ επισκέψεις πωλήσεων σε ταξιδιωτικά γραφεία και αθλητικά σωματεία 

και ενώσεις 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη Στρατηγική Διανομής που πρέπει 
να ακολουθηθεί από τον ΚΟΤ για τις επιμέρους στρατηγικές που 
προτείνονται, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων και ταξιδιωτικών γραφείων τα οποία παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση , αλλά και στη διευθέτηση του 
ταξιδιού, από τη διαμόρφωση του πακέτου μέχρι και τη διαδικασία 
έκδοσης visa. Γι’ αυτό το λόγο και το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ εστιάζεται 
στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την πληρέστερη 
ενημέρωση του ρωσικού κοινού μέσω των πρακτόρων αλλά και των 
ταξιδιωτικών γραφείων.  
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Επίσης, σε σχεδόν όλες τις επιμέρους στρατηγικές, το παρόν σχέδιο 
μάρκετινγκ προτείνει πρακτικές για τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών 
με πράκτορες και γραφεία (πακέτα εξοικείωσης). 
 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ / 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τέλος, στο προτεινόμενο Σχέδιο Μάρκετινγκ προτείνονται οι δείκτες τους 
οποίους θα πρέπει ο ΚΟΤ να παρακολουθεί για την υλοποίηση του 
σχεδίου αυτού μέσα από την παρακολούθηση δεικτών πραγματοποίησης, 
αποτελέσματος, και επιπτώσεων, ενώ προτείνονται παράλληλα και 
συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να παρθούν για την υλοποίηση των 
προτάσεων, όπως είναι η συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκθέσεις και 
δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και προϋπολογισμοί για τις 
προωθητικές ενέργειες που προτείνονται.  
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ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η έκθεση αυτή παραθέτει τα αποτελέσματα και τα κυριότερα συμπεράσματα της Μελέτης για την 
Ανάπτυξη της Αγοράς Τουρισμού της Ρωσίας στην Κύπρο, που έχει διεξάγει η εταιρεία RAI 
Consultants Public Ltd σε συνεργασία με την Ελληνική KANTOR εκ μέρους του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού.  

Η μελέτη αυτή έγινε μέσα από την συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και 
εισηγήσεων και βασίστηκε σε διεθνώς αναγνωρισμένες και δοκιμασμένες μεθοδολογίες. Για την 
Μελέτη και το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ λήφθηκαν υπόψη οι στόχοι του Σχεδίου Στρατηγικής 
και του Σχεδίου Υλοποίησης του ΚΟΤ για το 2003-2010, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις της 
Κύπρου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο.  

Οι Στόχοι που τέθηκαν για την Μελέτη ήταν οι ακόλουθοι: 

§ Να προβληθεί μία γεωγραφική τμηματοποίηση της αγοράς της Ρωσίας, όπου λαμβάνοντας 
υπόψη το γεωγραφικό μέγεθος της χώρας και των τεράστιων επενδύσεων και πόρων που 
απαιτούνται για κάλυψη του όλες οι ενέργειες να επικεντρωθούν στα γεωγραφικά τμήματα της 
αγοράς που αναμένεται να επιφέρουν τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα για την Κύπρο. Αυτές 
οι γεωγραφικές περιοχές θα εντοπισθούν μέσα από το πρώτο μέρος της έρευνας σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό.  

§ Να εντοπιστεί το μέγεθος, οι προοπτικές, το προφίλ/χαρακτηριστικά και οι τάσεις του 
εξερχόμενου τουρισμού από τη Ρωσία.  

§ Να εντοπιστεί και να προσδιοριστεί το μέγεθος, οι προοπτικές, το προφίλ/χαρακτηριστικά, και οι 
τάσεις των γεωγραφικών και δημογραφικών τμημάτων της αγοράς. Μέσα από την έρευνα θα 
διεκπεραιωθεί μία κατάτμηση της αγοράς ανά κίνητρα όπου το μέγεθος, οι προοπτικές, το 
προφίλ/ χαρακτηριστικά και οι τάσεις των τμημάτων που προσελκύει η Κύπρος θα 
προσδιοριστούν.  

§ Να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως τουριστικός προορισμός 
μεταξύ των Ρώσων καταναλωτών και γενικά από τη Ρωσική τουριστική βιομηχανία, η οποία 
περιλαμβάνει οργανωτές ταξιδιών, ταξιδιωτικά πρακτορεία και εξειδικευμένους οργανωτές 
ομαδικού τουρισμού. 

§ Να εξαγάγει την εικόνα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού στη Ρωσία και το βαθμό 
σύγκλισης μεταξύ αυτής της εικόνας και της εικόνας που η Κύπρος επιθυμεί να προβάλει προς 
τους Βρετανούς καταναλωτές και γενικά προς τη Βρετανική τουριστική βιομηχανία. 

§ Να εντοπίσει τους ανταγωνιστές της Κύπρου στη Ρωσική τουριστική αγορά προσδιορίζοντας την 
θέση της σε σχέση με τους ανταγωνιστές. 

§ Να εντοπίσει τα γεωγραφικά και δημογραφικά τμήματα της Ρωσικής τουριστικής αγοράς και να 
γίνει μια κατάτμηση της αγοράς ανά κίνητρα έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα τμήματα που 
προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης τουρισμού για την Κύπρο. 

§ Να εντοπιστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες και οι περιορισμοί που αποτελούν εμπόδιο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των τμημάτων της αγοράς και που έχουν εξακριβωθεί ότι προσφέρουν τις 
καλύτερες προοπτικές για την Κυπριακή αγορά. 

§ Να εντοπιστεί η εικόνα που έχει το κοινό και η τουριστική βιομηχανία της Ρωσίας για τα 
κατεχόμενα.  

Μέσα από την κάλυψη αυτών των στόχων και τα αποτελέσματα αυτών απώτερος στόχος είναι η 
πρόταση ενός ολοκληρωμένου τριετές Σχεδίου Μάρκετινγκ το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο 
Στρατηγικής 2003-2010 και τους σκοπούς και στόχους του καθώς και τις πρόσφατες πολιτικές 
εξελίξεις της Κύπρου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο. Το 
σχέδιο αυτό στόχο έχει να βοηθήσει τον ΚΟΤ να αναπτύξει μία στρατηγική μάρκετινγκ η οποία θα 
επικεντρωθεί στην διατήρηση, στην αύξηση και στην ανάπτυξη του μεριδίου της Κύπρου στην 
αγορά της Ρωσίας, προσελκύοντας αποδοτικότερα τμήματα της αγοράς που ανήκουν στην υψηλή 
εισοδηματική τάξη. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κάλυψη των στόχων της Μελέτης αποτελούσε 
συνδυασμό εργαλείων έρευνας και ανάλυσης, και ολοκληρώθηκε σταδιακά όπως περιγράφεται 
παρακάτω.  

 

 

1.1. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ 

Στόχος της Δευτερογενούς έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση του 
τουριστικού τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα.  

Το πρώτο μέρος της δευτερογενούς έρευνας αποσκοπούσε στον εντοπισμό των περιοχών που θα 
κάλυπτε η μελέτη, ενώ το δεύτερο μέρος πρόσφερε μια ανάλυση της τουριστικής αγοράς της 
Ρωσίας, και ειδικά του εξερχόμενου τουρισμού της. Καλύφθηκαν ανάμεσα σε άλλα οι τάσεις που 
παρατηρούνται από τους Ρώσους για ταξίδια και διακοπές στο εξωτερικό, και ειδικά οι τάσεις 
αφίξεων και παραμονής Ρώσων στην Κύπρο. Έτσι, μέσα από τη δευτερογενή έρευνα σκιαγραφήθηκε 
το προφίλ του Ρώσου τουρίστα, οι γενικές τάσεις του εξερχόμενου τουρισμού από τη Ρωσία, αλλά 
και το μέγεθος και το προφίλ των τμημάτων που προσελκύει η Κύπρος, και τέλος οι ανταγωνιστικοί 
προορισμοί της Κύπρου στη Ρωσική τουριστική αγορά.  
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ  

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Προσδιορισμός Περιοχών/Φάσματος Μελέτης  

Ανάλυση Ρωσικής Τουριστικής Αγοράς 

Ρώσοι Επαγγελματίες/Φορείς Τουριστικής Βιομηχανίας 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Με Ρώσους Τουρίστες κατά Αναχώρηση από Κύπρο 

Με Ρώσους από τις περιοχές στόχου της μελέτης 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

SWOT Analysis 

GAP Analysis/Αξιολόγηση Εικόνας Κυπριακού Προϊόντος  

Αξιολόγηση Τάσεων Ρωσικής Τουριστικής Αγοράς 

GAP Analysis/Αξιολόγηση Ανταγωνισμού  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3-ΕΤΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ 
ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
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Ιεράρχηση Γεωγραφικών και άλλων Τμημάτων Αγοράς 

Κύπριοι Επαγγελματίες/Φορείς Τουριστικής Βιομηχανίας 

Συμβουλευτική Περιληπτική Έκθεση στην Αγγλική  

Ομαδικές Συζητήσεις με Ρώσους Τουρίστες στην Κύπρο 

Ομαδικές Συζητήσεις με Ρώσους στις περιοχές στόχου 
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1.2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ 

Για το σκοπό της συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών και την εκπλήρωση των στόχων της 
μελέτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες πεδίου τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Ρωσία. Η συλλογή 
στοιχείων μέσα από την πρωτογενή έρευνα στόχο έχει να ενισχύσει τα αποτελέσματα και 
συμπεράσματα της δευτερογενούς έρευνας (συλλογή και ανάλυση των αξιόπιστων δευτεροβάθμιων 
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων), τα οποία είναι η βάση για την ετοιμασία του Στρατηγικού 
Σχεδίου Μάρκετινγκ.  

Η ποιοτική πρωτογενής έρευνα έγινε μέσα από Εις βάθος συνεντεύξεις με Επαγγελματικές και 
Φορείς της Τουριστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο και τη Ρωσία.  

Οι εις βάθος συνεντεύξεις έγιναν με την χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου (οδηγού 
συζήτησης) με άτομα και οργανωμένους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου και της 
Ρωσίας, συμπεριλαμβάνοντας οργανωτές ταξιδιών, ταξιδιωτικά πρακτορεία και εξειδικευμένους 
οργανωτές ομαδικού τουρισμού. Μέσα από την έρευνα αυτή ανάμεσα σε άλλα διερευνήθηκε το 
μέγεθος, οι προοπτικές και το προφίλ/χαρακτηριστικά του εξερχόμενου τουρισμού από τη Ρωσία, 
και ειδικά του εισερχόμενου τουρισμού από τη Ρωσία στην Κύπρο, ο βαθμός στον οποίο 
αντιμετωπίζεται η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός στη Ρωσική τουριστική βιομηχανία, εξαγωγή 
της εικόνας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού στη Ρωσία και το βαθμό σύγκλισης μεταξύ 
αυτής της εικόνας και της εικόνας που η Κύπρος επιθυμεί να προβάλει προς τους Ρώσους 
καταναλωτές και γενικά προς τη Ρωσική τουριστική βιομηχανία. Τέλος έγινε ο εντοπισμός των 
ανασταλτικών παραγόντων και των περιορισμών που αποτελούν εμπόδιο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των τμημάτων της αγοράς που έχει εξακριβωθεί ότι προσφέρουν τις καλύτερες 
προοπτικές για την Κυπριακή αγορά.  

Ποσοτική πρωτογενής έρευνα έγινε στην Κύπρο και στη Ρωσία. Στην Κύπρο η έρευνα έγινε 
ανάμεσα σε Ρώσους ταξιδιώτες κατά την αναχώρηση τους στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας και 
Πάφου. Η έρευνα αυτή βοήθησε στον καθορισμό των τμημάτων που έλκονται στην Κύπρο, τα 
κίνητρα τους για επιλογή της Κύπρου, και την γενική άποψή τους για την Κύπρο με την ολοκλήρωση 
των διακοπών τους. Παράλληλα διερευνήθηκαν οι απόψεις τους για ανταγωνιστικούς προορισμούς 
και πώς συγκρίνονται με την Κύπρο, εξετάστηκαν οι λόγοι και η διαδικασία λήψης απόφασης για τις 
διακοπές τους στην Κύπρο, οι προσδοκίες και οι εντυπώσεις τους από την Κύπρο αναφορικά με την 
υφιστάμενη τουριστική υποδομή, παρεχόμενες υπηρεσίες, και τέλος έγινε σύγκριση του κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος και ξένων ανταγωνιστικών προορισμών.  

Στη Ρωσία η ποσοτική έρευνα έγινε ανάμεσα στο κοινό από τις 5 γεωγραφικές περιοχές στόχου που 
επιλέγηκαν στο πρώτο μέρος της δευτερογενούς έρευνας, και πάρθηκαν απόψεις όσον αφορά τις 
συνήθειες και απόψεις τους όσον αφορά τις διακοπές τους. Ανάμεσα σε άλλα καλύφθηκαν θέματα 
όπως η συχνότητα διακοπών στο εξωτερικό, οι χώρες που επισκέπτονται για τις διακοπές τους, η 
διαδικασία επιλογής προορισμού, η επίγνωση και απόψεις τους για την Κύπρο σαν τουριστικός 
προορισμός, η εικόνα που έχουν για την Κύπρο και για τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, οι 
δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να υπάρχουν στον χώρο διακοπών (όπως είναι τα 
γήπεδα γκολφ, υδροπάρκα, θαλάσσια σπορ, κλπ.), κατά πόσο έχουν επισκεφθεί την Κύπρο και τι 
εικόνα σχημάτισαν για αυτή, και τέλος κατά πόσο θα ξανά-επισκεφθούν την Κύπρο. 
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1.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ανάλυση αποτελεσμάτων έγινε μέσα από την Ανάλυση της Εικόνας του Κυπριακού Τουριστικού 
προϊόντος ανάμεσα στους Ρώσους και με την Αξιολόγηση των τάσεων της Ρωσικής Τουριστικής 
Αγοράς, τα οποία οδήγησαν στα GAP και το SWOT Analysis.  

Μέσα από την ανάλυση GAP εντοπίστηκαν τα σημεία όπου το τουριστικό προϊόν που προσφέρεται 
σήμερα στην Κύπρο απέχει από τον ανταγωνισμό όσο και από την εικόνα που θέλει ο ΚΟΤ να 
προβάλει (όλα αυτά από την άποψη των Ρώσων καταναλωτών και της τουριστικής βιομηχανίας), και 
δόθηκε έμφαση στους τομείς που χρειάζεται να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για βελτίωση της 
εικόνας του τουριστικού προϊόντος ανάμεσα στους Ρώσους καταναλωτές. Δηλαδή η ανάλυση αυτή 
εντόπισε τα σημεία όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ επιθυμητού (ιδανικού) και 
αντίληψης πραγματικού επιπέδου, οι οποίες είναι σημαντικές για τις ομάδες των ερωτώμενων στα 
διάφορα στάδια της έρευνας.  

Τέλος βάση των πιο πάνω αποτελεσμάτων στην ανάλυση SWOT επισημάνθηκαν τα Δυνατά και 
Αδύνατα σημεία και εν συνεχεία οι Απειλές και οι Ευκαιρίες τα οποία αποτέλεσαν την βάση για το 
Σχέδιο και την Στρατηγική Μάρκετινγκ για την τουριστική Αγορά της Ρωσίας για τα επόμενα 3 
χρόνια.  

 

1.4. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Εν όψει των πορισμάτων των ερευνών πεδίου και των αναλύσεων που έγιναν όπως περιγράφονται 
πιο πάνω, η μελέτη προχώρησε στην περιγραφή ενός τριετές Σχεδίου και Στρατηγικής Μάρκετινγκ, 
το οποίο περιλαμβάνει κατώτατους αναγκαίους προϋπολογισμούς προκειμένου να αναπτύξει 
επαρκώς τα προσδιορισθέντα τμήματα με το υψηλότερο δυναμικό όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητα. Ενδεικτικά το Σχέδιο και η Στρατηγική Μάρκετινγκ καλύπτει τα ακόλουθα: 

§ ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους 
§ τμηματοποίηση και στόχευση της αγοράς (βάση κινήτρων, δημογραφικών και γεωγραφικής 

κατανομής) 
§ στρατηγική επικοινωνίας (διαφήμιση, δημόσιες Σχέσεις, προσπάθειες προώθησης) 
§ προτάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της διανομής 
§ προτάσεις για την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης μάρκετινγκ στην οποία θα 

ενσωματώνεται η συνεργασία με άλλους επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού 
§ προτεινόμενο προϊόν, τιμολόγηση και άλλες αλλαγές αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας 

Τέλος προτείνεται ένα συνοπτικό σχέδιο υλοποίησης (Roll Out Plan) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ ιεραρχημένες με βάση τη 
σημαντικότητα τους, και προσδιορίζονται οι πόροι (υλικούς, χρηματικούς και ανθρώπινους) που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010  

Ο ΚΟΤ αναγνώρισε ότι το τουριστικό προϊόν της Κύπρου έχει διαβρωθεί αρκετά, και αδυνατεί να 
ανταγωνιστεί μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των ημερών, με την παγκοσμιοποίηση να 
έχει αρκετά μεγάλο αντίκτυπο. Ανάμεσα στις αδυναμίες που έχουν αναγνωρισθεί είναι η 
μονοδιάστατη ανάπτυξη και τυποποίηση του προσφερόμενου προϊόντος, η καταπόνηση του 
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, τα κρούσματα αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς, το ψηλό λειτουργικό κόστος, η εποχικότητα, η εξάρτηση από ορισμένους οργανωτές 
ταξιδιών, και η ανεπάρκεια έργων υποδομής και διευκολύνσεων. Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και αδυναμιών αυτών και την ανάκτηση της διαβρωμένης ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος, δημιουργήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό το οποίο καλύπτει τα 
έτη 2000 μέχρι 2010. Το Σχέδιο περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής 
στα πλαίσια των επί μέρους στρατηγικών, ιδιαίτερα όσον αφορά το Προϊόν, το Μάρκετινγκ και την 
πρόσδοση της μεγαλύτερης δυνατής Ποιότητας-Αξίας (value for money) στο τουριστικό μας προϊόν.  

Το Όραμα που καθοδηγεί τη Στρατηγική της δεκαετίας 2000-2010 σύμφωνα με το Στρατηγικό 
Σχέδιο είναι: «Κύπρος: ένας ποιοτικός τουριστικός προορισμός που να ικανοποιεί τον επισκέπτη με 
ποικίλα ενδιαφέροντα και αναζητήσεις και να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής 
για το ντόπιο». 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, στόχος είναι η σταδιακή και ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση και 
επανατοποθέτηση της Κύπρου στον Τουριστικό Χάρτη, σαν ένας προορισμός με ξεχωριστή 
ταυτότητα. Όπως τονίζει και ο ΚΟΤ, το όραμα αυτό θα επιτευχθεί έχοντας πάντοτε σαν κεντρικό 
σημείο αναφοράς την Αειφορία η οποία ταυτίζεται με την Ποιότητα. Η αειφόρα τουριστική ανάπτυξη 
στοχεύει στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην προσφορά ποιοτικής εμπειρίας 
στον επισκέπτη και στη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στη διατήρηση, αξιοποίηση 
και ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου, και τέλος στην 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών οφελών και στην αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων.  

Το Σχέδιο τόνισε την ανάγκη για επανατοποθέτηση της Κύπρου και του τουριστικού της προϊόντος 
στον τουριστικό χάρτη, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που έχει απέναντι στον ανταγωνισμό και 
ειδικότερα την ποικιλία και ποικιλομορφία (diversity) που μπορεί να προσφέρει σε ένα τόσο μικρό 
γεωγραφικό χώρο. Όπως αναφέρει το Σχέδιο η Κύπρος είναι «ένα μωσαϊκό φύσης και πολιτισμού, 
ένας ολόκληρος κόσμος συγκεντρωμένος σ’ ένα μικρό, ζεστό και φιλόξενο νησί της Μεσογείου στο 
σταυροδρόμι τριών ηπείρων, μεταξύ δύσης και ανατολής που προσφέρει μια πολυδιάστατη ποιοτική 
τουριστική εμπειρία». 

Στόχος του Στρατηγικού σχεδίου είναι η μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών μέσα 
από την αύξηση των εσόδων και της δαπάνης του τουριστών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της εποχικότητας, την αύξηση των αφίξεων και της διάρκειας παραμονής, και τέλος την περαιτέρω 
ανάπτυξη επαναλαμβανόμενου τουρισμού. Για όλα αυτά το Σχέδιο έθεσε συγκεκριμένους 
αριθμητικούς στόχους οι οποίοι αναμένεται να επιτευχθούν μέχρι το 2010. Σύμφωνα με την 
αναθεωρημένη Στρατηγική και Σχέδιο Υλοποίησης, αυτά μεταφράζονται σε: 

- Διπλασιασμό εσόδων σε σχέση με το 1999 σε £1.8 δισεκατομμύρια σε πραγματικούς όρους. 
- Η μέση δαπάνη κάθε περιηγητή σε πραγματικούς όρους να ανέλθει από £388 το 1999 σε £512 

το 2010. 
- Αύξηση αφίξεων από 2.4 εκατομμύρια το 1999 σε 3.5 εκατομμύρια μέχρι το 2010. 
- 11.6 μέρες μέση διάρκεια παραμονής από 11.3 το 1999. 
- Μείωση του μεριδίου αιχμής (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) από 40% σε 33% για την αντιμετώπιση της 

Εποχικότητας και παράλληλη αύξηση όλων των άλλων μηνών.  
- Αύξηση του επαναλαμβανόμενου τουρισμού (να φτάσει τουλάχιστον το 15% των συνολικών 

αφίξεων). 

Το Στρατηγικό Σχέδιο υποστηρίζεται από τρεις επί μέρους Στρατηγικές: Στρατηγική Μάρκετινγκ, 
Προϊόντος και Ποιότητας-Πρόσθετης Αξίας. 
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1.5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Στον τομέα του Μάρκετινγκ το σχέδιο προβλέπει την καλλιέργεια των επιλεγμένων Τμημάτων και 
Γεωγραφικών Αγορών, μέσα από μία καθαρή, επικεντρωμένη και επιθετική επικοινωνιακή πολιτική 
με σκοπό την επανατοποθέτηση της Κύπρου ως ενός πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού. 
Διεξήχθησαν μελέτες με στόχο την τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς με βάση τα 
κίνητρα/λόγους ταξιδιών (motivation). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω πέρα από την προώθηση 
ειδικών μορφών εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού, έχουν επίσης ιεραρχηθεί οι γεωγραφικές 
αγορές που αποτελούν σημαντικές πηγές για τον κυπριακό τουρισμό. 

Το Σχέδιο κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην προώθηση και ανάπτυξη του Εσωτερικού Τουρισμού ο 
οποίος αναμένεται να συμβάλει θετικά στις πληρότητες των ξενοδοχείων και στην ενίσχυση των 
τοπικών οικονομιών. 

Οι κύριοι στόχοι της Στρατηγικής Μάρκετινγκ είναι: 

§ δημιουργία ξεκάθαρης εικόνας και ταυτότητας και η επανατοποθέτηση της Κύπρου στη διεθνή 
τουριστική αγορά 

§ ισορροπημένη ανάπτυξη αγορών και τμημάτων τους 
§ προσέλκυση αποδοτικότερης πελατείας του τμήματος ήλιου και θάλασσας και καλλιέργεια άλλων 

τμημάτων 
§ βελτίωση της διοχέτευσης του τουριστικού προϊόντος μέσω των οργανωτών ταξιδίων και 

ανάπτυξη του ατομικού τουρισμού.  

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από τη διείσδυση σε νέες αγορές και την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων αγορών και μέσα από την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των προσφερόμενων 
προϊόντων και την προσφορά νέων προϊόντων.  

Στρατηγική Ιεράρχησης  

Το Στρατηγικό Σχέδιο έχει προχωρήσει και στην τμηματοποίηση και ιεράρχηση των αγορών βάσει 
κινήτρου, γεωγραφικά και δημογραφικά. Τα τμήματα κινήτρου που αναγνωρίστηκαν, διαχωριστήκαν 
σε 3 ομάδες:  
1. Ήλιος και Θάλασσα συν, Πολιτισμός, Συνέδρια και Ταξίδια Κινήτρων 
2. Φύση, Περιπατητικός Τουρισμός, Ποδηλατικός Τουρισμός, Αθλητικός Τουρισμός, Κρουαζιέρες 
3. Γαμήλιες Τελετές και Μήνας του Μέλιτος, Εκδηλώσεις Μεγάλης Εμβέλειας, Θαλάσσια Αθλήματα 

και Yachting. 

Στην Γεωγραφική τμηματοποίηση ονομάστηκαν οι κύριες χώρες που μπορούν να αποτελέσουν 
πηγές τουρισμού, αξιολογήθηκαν, και ιεραρχήθηκαν σε Χώρες Ψηλής, Μεσαίας, και Χαμηλής 
Προτεραιότητας, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι χώρες οι οποίες ανήκουν στις αναδυόμενες αγορές. Η 
τμηματοποίηση αυτή άλλαξε μετά την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σχεδίου που έγινε το 2003 
και σήμερα ιεραρχικά οι Αγορές Υψηλής Προτεραιότητας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η 
Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιρλανδία, και η Γαλλία. Έμφαση θα δοθεί πρωτίστως στη διείσδυση 
υφιστάμενων αγορών με προσπάθεια προσέλκυσης πιο αποδοτικής πελατείας ενώ καθώς 
διαμορφώνεται το κατάλληλο προϊόν η έμφαση θα δίνεται στην καλλιέργεια νέων αγορών και 
τμημάτων μέσα από την διαφοροποίηση τους.  

Όσον αφορά τη δημογραφική τμηματοποίηση της αγοράς η Κύπρος κρίθηκε ως καταλληλότερη για 
ζευγάρια, οικογένειες και ηλικιωμένους, μέσης ως ψηλής εισοδηματικής τάξης και μορφωτικού 
επιπέδου. Τέλος έγινε σύνδεση των τμημάτων αυτών έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ιεράρχηση των 
κινήτρων βάσει των χωρών στόχων.  
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Στρατηγική Επικοινωνίας  

Η Στρατηγική Επικοινωνίας στοχεύει στη δημιουργία ξεκάθαρης μοναδικής εικόνας και ταυτότητας 
και επανατοποθέτηση της Κύπρου στη διεθνή τουριστική αγορά.  

Μέσα από τις μελέτες του ο ΚΟΤ εντόπισε ένα χάσμα μεταξύ της εικόνας που προβάλλεται από τον 
αυτόν και της εικόνας που προβάλλεται από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα επισημάνθηκε ότι 
υπάρχει διαφορά στην εικόνα που προβάλλεται με την τουριστική εμπειρία που προσφέρεται.  

Η Στρατηγική Επικοινωνίας καλείται να γεφυρώσει το χάσμα αυτό μέσα από την αξιοποίηση 
διαφημιστικών μέσων και διαφόρων εργαλείων προβολής και δημοσίων σχέσεων, θα γίνει 
συστηματική προβολή μιας ομοιόμορφής εικόνας βάσει της επανατοποθέτησης και θα επιδιωχθεί η 
αποτελεσματική στόχευση των επιλεγμένων αγορών και τμημάτων τους. Στόχος είναι να επιτευχθεί 
άμεσα βελτίωση σε βασικές παραμέτρους του προϊόντος βάσει της επανατοποθέτησης έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η προβολή της νέας μοναδικής εικόνας χωρίς τη δημιουργία προσδοκιών στις 
οποίες το τουριστικό προϊόν να μη μπορεί να ανταποκριθεί.  

Οι στόχοι της Στρατηγικής Επικοινωνίας θα επιτευχθούν μέσα από την αξιοποίηση των πιο κάτω 
καναλιών: 

§ Γενική Διαφήμιση (Generic Advertising)  
§ Στοχευμένη Διαφήμιση (Targeted Advertising) 
§  Διαφήμιση Τακτικής (Tactical Advertising)  
§ Διαφήμιση σε Συνεργασία με Άλλους Φορείς 
§ Διαφήμιση σε Συνεργασία με Τουριστικούς Επαγγελματίες Εξωτερικού  
§ Διαφήμιση από Φορείς του Εσωτερικού  
§ Διεθνή Μέσα  
§ Συνεργασία με Διαφημιστικούς Οίκους 
§ Προβολή και Δημόσιες Σχέσεις  
§ Εκδηλώσεις Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων  
§ Επισκέψεις Πωλήσεων 
§ Φιλοξενία  
§ Συνεργασία με Οίκους Δημοσίων Σχέσεων 
§ Επιχορηγήσεις Καταλόγων Οργανωτών Ταξιδίων 
§ Τουριστικές Εκθέσεις 
§ Μέσα Προβολής 
§ Internet 
§ Εμπορία (Merchandising) 
§ Παροχή Τουριστικών Πληροφοριών 

Στρατηγική Διανομής 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έκανε ο ΚΟΤ, και λαμβάνοντας υπόψη την τάση για συγκεντρωτισμό 
των Οργανωτών Ταξιδίων στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο ποσοστό του τουριστικού ρεύματος θα 
συνεχίσει να διοχετεύεται μέσω των Οργανωτών Ταξιδιών. Θα επιδιωχθεί όμως διαφοροποίηση στον 
τρόπο συνεργασίας ώστε η συνεργασία με μεγάλους Οργανωτές Ταξιδίων να καλύψει νέους τομείς 
και να ενδυναμωθεί και η στήριξη και συνεργασία με Εξειδικευμένους Οργανωτές και με οργανωτές 
που ειδικεύονται στον προορισμό, αλλά και σε ειδικά τμήματα τουρισμού.  

Παράλληλα μακροπρόθεσμα και σταδιακά θα επιδιώκεται η μείωση της εξάρτησης από τους 
μεγάλους οργανωτές ταξιδιών ενώ οι Ταξιδιωτικοί Πράκτορες θα ενθαρρυνθούν να προωθήσουν την 
Κύπρο για την προσφορά εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης του ταξιδίου και κράτησης μέσω του 
ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, αλλά και μέσω άλλων διευκολύνσεων δημιουργίας πακέτων 
προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Τέλος ο ΚΟΤ προωθεί τη δημιουργία 
συστήματος διαχείρισης του προορισμού (destination management system) με στόχο την αύξηση 
του ατομικού τουρισμού, την προώθηση του προορισμού σε πολλά τμήματα με χαμηλό κόστος, την 
αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη, την δημιουργία ευέλικτων πακέτων από τον ίδιο τον χρήστη, 
και άλλα.  
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Για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ είναι σημαντικό να υπάρχει διαφοροποίηση 
και βελτίωση της Οργάνωσης Μάρκετινγκ του προορισμού μέσα από την συνεργασία των 
τουριστικών φορέων τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και να επιτευχθεί η 
επιτυχής συλλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και διοχέτευση πληροφοριών, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των πληροφοριών μάρκετινγκ μέσα από συστηματική έρευνα. 

 

1.6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Το τουριστικό προϊόν το οποίο προσφέρει ένας προορισμός είναι η βάση της επιτυχίας του. Η 
ικανότητα του προορισμού να αναπτύξει το κατάλληλο προϊόν σε ψηλό ποιοτικό επίπεδο θα 
εμπλουτίσει και θα βελτιώσει ολόκληρη την τουριστική εμπειρία στον προορισμό, θα ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις τις αγοράς και, ιδιαίτερα θα του επιτρέψει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του. Η 
Στρατηγική Προϊόντος καλύπτει όλες τις πτυχές του, δηλαδή Ειδικά Προϊόντα, Διαμονή, Γενική 
Υποδομή, Συγκοινωνίες, Εμπόριο. Επίσης προβλέπει την περιφερειακή προσέγγιση για τη 
διαμόρφωση του προϊόντος παρέχοντας τη δυνατότητα στην κάθε περιοχή να αξιοποιήσει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να αποκτήσει και προβάλει τη δική της ταυτότητα. 

Η Στρατηγική Προϊόντος που προτείνεται από τον ΚΟΤ στοχεύει: 

§ στη διαμόρφωση του προϊόντος εκείνου το οποίο θα αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που 
διαθέτει η Κύπρος σαν τουριστικός προορισμός και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 
επανατοποθέτηση της στον τουριστικό χάρτη σαν ένα προορισμό ο οποίος προσφέρει τη 
δυνατότητα για μια πολυδιάστατη τουριστική εμπειρία σε μικρό γεωγραφικό χώρο, 

§ στην ανάπτυξη προϊόντος με γνώμονα την αειφορία του τουριστικού τομέα, και  
§ στη διαμόρφωση προϊόντος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες και απαιτήσεις των επιλεγμένων 

τμημάτων της πελατείας.  

Η Στρατηγική αυτή λαμβάνει υπόψη και αδυναμίες και ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί όπως: 

§ έλλειψη ταυτότητας 
§ αδύνατη παρουσίαση του εξαιρετικού ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου 
§ περιορισμένες ευκαιρίες για δραστηριότητες και ενασχολήσεις  
§ ελλιπής προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 
§ μη ορθολογική αξιοποίηση των πόρων φυσικών και ανθρώπινων 
§ ανεπαρκής υποδομή – γενική, συγκοινωνίες, πληροφόρηση, κλπ 
§ περίπλοκο σύστημα ταξινόμησης τουριστικών καταλυμάτων (πολλές κατηγορίες, ασαφής 

διαχωρισμός) 
§ τυποποιημένο και επαναλαμβανόμενο ξενοδοχειακό προϊόν (me-too approach) 
§ έλλειψη αποτελεσματικών δομών και μηχανισμών επικοινωνίας και συνεργασίας 

Οι διάφορες πτυχές του τουριστικού προϊόντος θα αναπτυχθούν με κεντρικό σημείο αναφοράς τον 
πολιτισμό και το περιβάλλον, τους δύο βασικούς άξονες που θα βοηθήσουν την τουριστική Κύπρο 
να αναδείξει την ταυτότητά της και να αποκτήσει μοναδικότητα ο προορισμός.  

Κάτω από τον άξονα Πολιτισμός έμφαση δίνεται στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνημεία, τις 
Εκδηλώσεις, τη Λαϊκή Παραδοσιακή Τέχνη, τα Μουσεία και την Παραδοσιακή Κουζίνα. Όπως 
αναφέρεται «το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός είναι οι δύο βασικοί άξονες οι οποίοι θα 
βοηθήσουν την τουριστική Κύπρο να αναδείξει την ταυτότητα της και να αποκτήσει μοναδικότητα». 
Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην Στρατηγική Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας. 

Παράλληλα επισημαίνονται τα «ειδικά προϊόντα» που μπορούν να αναπτυχθούν και να 
λειτουργήσουν σαν προσελκυστικά και εμπλουτιστικά στοιχεία (attractions, things to do and see) 
και ταυτόχρονα θα προσφέρουν ψυχαγωγία και δραστηριότητες. Τα προϊόντα αυτά ιεραρχήθηκαν 
βάσει των τμημάτων αγοράς όπως φαίνονται παρακάτω: Μουσεία, Θεματικές, Σύνθετες και 
Πολιτιστικές Διαδρομές, Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης, Κέντρα Πληροφόρησης, Αγροτουρισμός, 
Γήπεδα Ποδοσφαίρου, Υποδομή για κολύμβηση, στίβο και άλλα αθλήματα προτεραιότητας, Γκολφ, 
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Εθνικά Δασικά Πάρκα, Θαλάσσια Πάρκα, Βοτανικοί Κήποι, Εκθέσεις, Ποδηλατικά Κέντρα, 
Ποδηλατοδρόμοι, Ποδηλατικές Διαδρομές, Χώροι Συνεδρίων, Οργανωμένες Εκδρομές, Μαρίνες – 
Καταφύγια, Κέντρα Θαλάσσιων Αθλημάτων, Εκδηλώσεις, και Παράκτιες Κρουαζιέρες. Για την 
ανάπτυξη των πιο πάνω έγιναν εισηγήσεις μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη 
υποδομής για τον Αθλητικό Τουρισμό, για Γήπεδα Γκολφ, για Μαρίνες και για Ναυτικό Τουρισμό, για 
Αγροτουρισμό, για Πολιτιστικό Τουρισμό και δράσεις για το Περιβάλλον.  

Τέλος, βάσει των πιο πάνω προϊόντων, έχουν τροχοδρομηθεί δράσεις για έργα τα οποία θα 
συμπληρώσουν τα κενά που εντοπίζονται σε σχέση με τα προϊόντα αυτά όπως είναι υποδομή για 
τον Αθλητικό Τουρισμό, Γήπεδα Γκολφ, Μαρίνες και υποδομή για Ναυτικό Τουρισμό, ανάπτυξη 
Αγροτουρισμού και Τουρισμού Υπαίθρου, και προώθηση και οργάνωση προϊόντων και υποδομής για 
τον Πολιτιστικό Τουρισμό και Περιβαλλοντικά Προϊόντα καθώς και έργα Τουρισμού Φύσης.  

 

1.7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΞΙΑΣ  

Στόχος της Στρατηγικής Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας στην Τουριστική Εμπειρία είναι η αναχαίτιση 
της διάβρωσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
αύξηση της προσφερόμενης αξίας (value for money) και στη βελτιωμένη σχέση μεταξύ ποιότητας 
και τιμής. Οι ειδικοί στόχοι της Στρατηγικής Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας, όπως αυτοί 
καθορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο είναι: 

§ Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη 
§ Η προσφορά πλούσιας και πολυδιάστατης τουριστικής εμπειρίας 
§ Η καλλιέργεια μοναδικού χαρακτήρα και ταυτότητας στον προορισμό 
§ Η παροχή τουριστικών διευκολύνσεων και υποδομής μεγαλύτερης ευρύτητας και ελκυστικότητας 

και η διατήρηση τους σε ψηλά επίπεδα ποιότητας 
§ Ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των 

κοινωνικών αξιών 
§ Η εξασφάλιση ψηλών επιπέδων ποιότητας υπηρεσιών 
§ Η βελτίωση της ευελιξίας, ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του τουριστικού τομέα 
§ Η εξασφάλιση τιμών που να συνάδουν με την προσφερόμενη πρόσθετη αξία μέσα σε 

ανταγωνιστικά πλαίσια 
§ Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του τομέα  
§ Η καλύτερη αξιοποίηση και βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων στον τουρισμό 
§ Η κάλυψη των αναγκών του τομέα σε ανθρώπινο δυναμικό κυρίως από Κύπριους  
§ Η διατήρηση της φιλοξενίας και της γνησιότητας στη σχέση του επισκέπτη με τον Κύπριο και η 

καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης 
§ Η ενίσχυση του επαγγελματισμού  

Για την επίτευξη των πιο πάνω η Στρατηγική Ποιότητας και Πρόσθετης Αξίας προτείνει παρεμβάσεις 
στους τομείς Ποιότητα, Τιμές και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Στον τομέα Ποιότητας 
σύμφωνα με το σχέδιο Υλοποίησης 2003-2010 προτείνεται η εισαγωγή Σχεδίων Κινήτρων για 
εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Ξενοδοχειακή 
και Επισιτιστική Βιομηχανία. Παράλληλα έχει προταθεί η καθιέρωση έρευνας για την μέτρηση του 
βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών και την αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών του τουριστικού 
ρεύματος. Επίσης έχει τροχοδρομηθεί η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει τη 
δημιουργία και λειτουργία των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων μέσα στο οποίο θα 
ενσωματωθούν ποιοτικά κριτήρια και πρότυπα, ενώ αναμένεται να εφαρμοστεί και Σύστημα Δεικτών 
Αειφορίας του προορισμού για να παρακολουθείται ο βαθμός επιτυχίας των ποιοτικών στόχων του 
Στρατηγικού Σχεδίου. Τέλος, προτείνεται η ετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων ανάπλασης και 
εξυγίανσης του δομημένου περιβάλλοντος των τουριστικών περιοχών σε περιφερειακό επίπεδο. 

Ο τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συμπεριλαμβάνει θέματα τουριστικής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού τουριστικών και παρεμφερών επαγγελμάτων. Η 
Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης κάνει αναφορά στην ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας 
Τουρισμού και στον έλεγχο και καθορισμό των ελάχιστων προσόντων για απασχόληση αλλοδαπών 
στην τουριστική βιομηχανία. Μέσα από μελέτες έχει αναγνωρισθεί η σημασία του παράγοντα 
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άνθρωπος στην τουριστική εμπειρία και τη δυνατότητα του να συνεισφέρει στην ποιότητα. Ο ΚΟΤ 
τονίζει ότι πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα όσον αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό: απασχόληση 
στην Τουριστική βιομηχανία και θέματα προσφοράς και ζήτησης, και θέματα τουριστικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.  

Τέλος στον τομέα των Τιμών, στόχος είναι η συστηματική παρακολούθησή τους μέσα από ένα 
ορθολογιστικό και συνεπή καθορισμό τους σε σχέση με την αύξηση στην ποιότητα των προϊόντων 
και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή ανταγωνισμό και τους συντελεστές παραγωγής στον 
προορισμό.  

 

1.8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης για την περιφερειακή Στρατηγική Τουρισμού της 
Λευκωσίας, η επιτυχία της Λευκωσίας στην ανάπτυξη του τουρισμού της έγκειται στην ικανότητα 
της πόλης να συνδυάσει τα πολιτιστικά της στοιχεία με τις υπόλοιπες κύριες στοχευόμενες 
τουριστικές αγορές, δηλαδή το συνεδριακό τουρισμό, τον αθλητικό και τον αγροτικό. Όπως τονίζει η 
μελέτη περισσότερο απ’ όλα, ο πολιτιστικός τουρισμός από μόνος του αποτελεί για την πρωτεύουσα 
έναν πόλο έλξης επισκεπτών. Τέλος η μελέτη υπογραμμίζει ότι η προβολή της Λευκωσίας για 
πολιτιστικό τουρισμό πρέπει να στοχεύσει σε χώρες όπως η Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία, 
Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό κίνητρο ταξιδιού την απόκτηση 
πολιτιστικής εμπειρίας άλλων χωρών, και θα πρέπει κυρίως να στοχεύσει σε ηλικίες 45 – 65 ετών.  

Αναφορικά με τον συνεδριακό τουρισμό αναγνωρίζεται ότι η Λευκωσία διαθέτει αρκετή 
χωρητικότητα για συνεδριακό τουρισμό, και συνεπώς έχει μία καλή βάση για ανάπτυξη του τομέα 
αυτού. Οι δυνατότητες ανάπτυξης του τομέα αυτού στη Λευκωσία αφορούν κυρίως τα συνέδρια 
συνδέσμων, τα εκπαιδευτικά συνέδρια, και τα συνέδρια Κυβερνητικών και άλλων επίσημων 
οργάνων. Ακόμη η Λευκωσία θα μπορούσε να στοχεύσει, όσον αφορά τα συνέδρια συνδέσμων, σε 
συνέδρια ιατροφαρμακευτικού, επιστημονικού, επαγγελματικού χαρακτήρα δεδομένης της συχνής 
οργάνωσης μικρότερων περιφερειακών συνεδρίων. Οι δραστηριότητες προβολής για ανάπτυξη 
συνεδριακού τουρισμού στη Λευκωσία πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως σε χώρες που έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή σε τουρισμό MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Η 
Λευκωσία διαθέτει αξιόλογες αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, οι οποίες μαζί και με 
την ποιότητα διαμονής που προσφέρει η πρωτεύουσα, έχουν προσελκύσει στο παρελθόν ομάδες 
υψηλών προδιαγραφών για προετοιμασία. Οι δραστηριότητες προβολής για ανάπτυξη αθλητικού 
τουρισμού στη Λευκωσία, πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως σε χώρες που συνδυάζουν παράγοντες 
όπως ενδιαφέρον για άθλημα που μπορεί να φιλοξενήσει η Λευκωσία, και εκτίμηση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η Λευκωσία πρέπει να στοχεύσει σε χώρες της βόρειας Ευρώπης που 
έχουν παραδοσιακά ψυχρούς χειμώνες. Χώρες στόχος πρέπει να είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η 
Ελβετία, η Αυστρία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ χώρες δεύτερης επιλογής για αυτό το είδος 
τουρισμού πρέπει να είναι η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Φιλανδία και η Ρωσία. Για την 
προσέλκυση ενός πιο ποιοτικού τουρισμού στην περιοχή της πρωτεύουσας, η Λευκωσία θα πρέπει 
να προχωρήσει στην ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. Στον τομέα του 
τουρισμού πόλεων η Λευκωσία πρέπει να στοχεύσει σε χώρες – πηγές όπως είναι η Γερμανία, η 
Αγγλία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Ισπανία και η Σουηδία. Αυξημένο ενδιαφέρον γι’ αυτό το είδος 
τουρισμού φαίνεται να παρουσιάζουν και οι γειτονικές προς την Κύπρο χώρες, όπως είναι η Ελλάδα. 
Ο Αγροτουρισμός είναι ένας από τους εξειδικευμένους τομείς τουρισμού, ο οποίος αναπτύσσεται 
παγκοσμίως και εντάσσεται στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων (special interest tourism). Για την 
ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού η Λευκωσία πρέπει να στοχεύσει σε χώρες όπως είναι η 
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Ένα σοβαρό ποσοστό των σημερινών επισκεπτών 
της Λευκωσίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματικοί επισκέπτες. Για την ανάπτυξη αυτού 
του τομέα μπορεί να στοχεύσει σε συγκεκριμένες ομάδες όπως είναι: διπλωματικές αποστολές, ξένοι 
εκπαιδευτικοί, λέκτορες πανεπιστημίων, επιστήμονες έρευνας, και ταυτόχρονα πρέπει να εξελιχθεί 
σε κέντρο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η ίδρυση Καζίνο στη Λευκωσία θα βοηθήσει 
στην αύξηση επισκεπτών και θα οδηγήσει στην αύξηση των διανυκτερεύσεων. Τέλος η Λευκωσία θα 
μπορούσε να στοχεύσει και στον εσωτερικό τουρισμό, έστω και με τη μορφή ημερήσιων 
επισκέψεων, κάνοντας μία συστηματική διοργάνωση ελκυστικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εξειδικευμένων εκθέσεων, αλλά και για ψώνια. Ακόμη, υπάρχουν και 
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τουριστικά προϊόντα δευτερευούσης σημασίας, στα οποία η Λευκωσία θα μπορούσε να εξειδικευτεί 
όπως είναι οι γαμήλιες τελετές, ο θρησκευτικός τουρισμός και ο εκπαιδευτικός τουρισμός. 

Η Λεμεσός αποτελεί ένα μέρος προσέλκυσης τουριστών λόγω της τοποθεσίας της, αλλά και λόγω 
της ποικιλομορφίας που συνδυάζει η πόλη αυτή. Αρχικά η Λεμεσός είναι σε θέση να τραβήξει τους 
τουρίστες με τον ήλιο και τη θάλασσα. Η Λεμεσός πολιτιστικά μπορεί να προσελκύσει περιηγητές 
μέσα από την εκμετάλλευση της διαφορετικότητας και μοναδικότητας της με τα αρχαία μνημεία που 
διαθέτει, αλλά και την επιστροφή στις βασικές αξίες, όπως είναι οι γάμοι, το κρασί, τα ήθη και έθιμα. 
Μπορεί να στηριχτεί πολύ στα υδάτινα αθλήματα, όπως ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, σκι, και άλλα, 
καθώς και την ανάπτυξη ποδηλατικών αθλημάτων ταχύτητας αλλά και ορειβατικής ποδηλασίας. Το 
ποδόσφαιρο μπορεί να βοηθήσει την πόλη της Λεμεσού να φέρει κόσμο από περιοχές όπως είναι η 
Σκανδιναβία και η Ρωσία. Ακόμη, η Λεμεσός είναι κέντρο ναυτιλιακών και υπεράκτιων εταιρειών με 
παγκόσμια δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να την οδηγήσει στην ανέγερση συνεδριακού 
κέντρου υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή. Τα κρασοχώρια, αλλά και η ευρύτερη ορεινή περιοχή 
της επαρχίας Λεμεσού, με την ανεπτυγμένη παράδοση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, προσφέρονται 
για περαιτέρω ανάπτυξη Αγροτουριστικής υποδομής. Η Λεμεσός έχει ήδη αναπτύξει υποδομή για τον 
τουρισμό ευεξίας (SPA) εκμεταλλευόμενη τη θάλασσα και τα διάφορα κέντρα ευεξίας που έχουν 
δημιουργηθεί με ιδιωτική πρωτοβουλία ξενοδόχων της πόλης. Τέλος, η Λεμεσός μπορεί να επιδοθεί 
και σε μορφές τουρισμού, όπως είναι ο επιχειρηματικός, ο φυσιολατρικός, αλλά και οι μήνες του 
μέλιτος.  

Όσον αφορά την Περιφερειακή Στρατηγική για την Λάρνακα οι δραστηριότητες και τα κίνητρα που 
επισημάνθηκαν είναι με σειρά προτεραιότητας ο ήλιος και θάλασσα συν, η ιστορία, ο πολιτισμός και 
η κουλτούρα, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο Αγροτουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός (προετοιμασία 
ομάδων ποδοσφαίρου, και ποδηλατών), το yachting, τα συνέδρια και ταξίδια κινήτρων, τα ταξίδια 
μικρής διάρκειας (city tourism), η γαστρονομία και τα ψώνια. Λόγω της υφιστάμενης υποδομής της 
πόλης και κυρίως της ύπαρξης διεθνούς αεροδρομίου, καθώς και μαρίνας και λιμανιού η μελέτη 
επισημαίνει ότι η Λάρνακα μπορεί να στοχεύσει και στη δημιουργία εντελώς καινούριων προϊόντων 
προσέλκυσης τουριστών, όπως είναι: Fly In/See- Stay/Cruise, Fly In/Private Cruises και Fly 
In/Stay/Big Game Fishing. Τέλος, με τις κατάλληλες υποδομές η Λάρνακα θα είναι σε θέση να 
φιλοξενήσει τους ξένους για θαλάσσια αθλήματα (μέσα από ένα σύγχρονο κέντρο θαλασσίων 
αθλημάτων), Health and Rest (με ένα σύγχρονο Ιατρικό Κέντρο) και τουρισμό ευεξίας (Well Being 
and Pampering, με την ανάλογη υποδομή σε τουριστικά και άλλα κέντρα, τουρκικά λουτρά κλπ.).  

Η πόλη της Πάφου έχει πολλά να προσφέρει στον τουρίστα που θα επιλέξει να την επισκεφθεί για 
τις διακοπές του και όχι μόνο. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι τόσο η πόλη, όσο και η 
ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Πάφου μπορούν να προσελκύσουν ξένους περιηγητές 
προσφέροντας τους ήλιο και θάλασσα, κουλτούρα, συνέδρια και ταξίδια κινήτρων, φυσικό 
περιβάλλον, πεζοπορίες, αθλητικό τουρισμό, ποδηλασία, θαλάσσια αθλήματα – yachting, διεθνή 
γεγονότα, τελετές γάμων και μήνας του μέλιτος, και κρουαζιέρες.  

Οι στόχοι για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή της Αμμοχώστου σύμφωνα 
με την Περιφερειακή της Στρατηγική, κινούνται γύρω από τις εξής δραστηριότητες: ήλιος και 
θάλασσα, κουλτούρα και πολιτισμός, συνέδρια και ταξίδια κινήτρων, φύση, πεζοπορία, αθλητικός 
τουρισμός, ποδηλατικός τουρισμός, μαρίνα και yachting, εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας, τελετές 
γάμων και μήνας του μέλιτος, και τέλος θαλάσσιες κρουαζιέρες. Τα προϊόντα αυτά σκοπό έχουν να 
προσελκύσουν τουρίστες διαφορετικού είδους, όπως είναι οι οικογένειες, που αναζητούν κυρίως τον 
ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και τη φύση, την κουλτούρα, τις κρουαζιέρες. Αυτοί που επιθυμούν να 
περάσουν τις διακοπές τους κάνοντας δραστηριότητες στο ύπαιθρο, μπορούν να ασχοληθούν 
κυρίως με τη φύση, την πεζοπορία, τον αθλητικό τουρισμό. οι επιχειρηματίες θα επιλέξουν την 
περιοχή για την καλύτερη διοργάνωση των συνεδρίων τους ή των ταξιδιών κινήτρων.  
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1. Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Το 2004 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον παγκόσμιο τουρισμό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τουρισμού οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν τα 760 εκατ., εμφανίζοντας θεαματική αύξηση 
10% σε σχέση με το 2003. Ως προς τα έσοδα, παρότι ακόμα δεν υπάρχουν τα οριστικά 
αποτελέσματα, η εκτίμηση είναι ότι αυξήθηκαν ποσοστιαία περισσότερο από τις αφίξεις. Ο 
τουρισμός εκτιμάται ότι καταλαμβάνει περίπου το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο παγκόσμιος 
τουρισμός είχε τα καλύτερα αποτελέσματα των τελευταίων 20 χρόνων, βεβαιώνοντας ότι ξεπέρασε 
τις συνέπειες των όσων τραγικών και απρόβλεπτων συνέβησαν την τελευταία πενταετία και 
επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο του σαν η μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα παγκόσμια.  

Το κύριο χαρακτηριστικό του τουρισμού σήμερα είναι η συνεχής ανάπτυξη του. Έτσι από 25 εκ. 
διεθνών αφίξεων το 1950, 165 εκ. το 1970, 693 εκ. το 2001 και πέραν των 700 εκ. το 2004, 
υπολογίζεται σε 1,5 δισεκατομμύρια το 2020. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του 
τουρισμού έχει επιβραδυνθεί, δεν υπάρχουν ενδείξεις κορεσμού στην ζήτηση τουλάχιστον σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Σχεδιάγραμμα 1– Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών ανά Περιοχή (Πηγή: WTO) 

 

Η Ευρώπη παρουσιάζει τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση (3,2%), αλλά παραμένει, σύμφωνα με τα πιο 
πάνω στοιχεία, ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός με προβλεπόμενο μερίδιο αγοράς για το 
2020 ίσο με 45,9%. Αμέσως μετά ακολουθούν η περιοχή της Ανατολικής Ασίας και οι χώρες του 
Ειρηνικού Ωκεανού με 25,4% και η Αμερικανική Ήπειρος με ποσοστό ίσο με 18,1%. Όπως 
διαφαίνεται και από τα πιο πάνω στοιχεία ο Τουρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες δραστηριότητες της οικονομίας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του World Travel & Tourism Council, σύμφωνα με τα οποία 
η τουριστική ζήτηση αναμένεται ότι θα αυξάνεται ετησίως σε πραγματικούς όρους κατά 3,8% κατά 
την περίοδο 2004-2014, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό θα φτάσουν το 2014, τα 531,4 δις 
δολάρια, αύξηση ίση με 24,3% σε σχέση με το 2004.  

Πίνακας 1 – Προβλέψεις για Διεθνείς Αφίξεις ανά Περιοχή για το 2010 και το 2020 (Πηγή: WTO) 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 

 ΒΑΣΗ: 
1995 

2010 2020 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ  
ΑΥΞΗΣΗ 

1995-2020 1995 2020 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 565,4 1.006,4 1.561,1 4,1% 100 100 
ΑΦΡΙΚΗ 20,2 47,0 77,3 5,5% 3,6% 5,0% 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΉΠΕΙΡΟΣ  108,9 190,4 282,3 3,9% 19,3% 18,1% 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ 81,4 195,2 397,2 6,5% 14,4% 25,4% 
ΕΥΡΩΠΗ 338,4 527,3 717,0 3,0% 59,8% 45,9% 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 12,4 35,9 68,5 7,1% 2,2% 4,4% 
ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ 4,2 10,6 18,8 6,2% 0,7% 1,2% 
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2. Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

H Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται μία από τις πλουσιότερες και περισσότερο ποικιλόμορφες 
τουριστικές περιοχές του κόσμου, με τεράστια ποικιλία τοπίων και πολιτισμών, υποδομή καλής 
ποιότητας και τουριστικό τομέα με υψηλό επαγγελματισμό, που προσφέρει σημαντικές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και ευκαιρίες για 
περιφερειακή ανάπτυξη. 

Επίσης, διατηρεί τη θέση της ως του σημαντικότερου τουριστικού προορισμού της υφηλίου με 
μεγάλη οικονομική σημασία που συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους τομείς της οικονομίας των 
ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council1 τα άμεσα και έμμεσα έσοδα 
από τον Τουρισμό αντιπροσωπεύουν το 11,5% του συνολικού ΑΕΠ και το 13% των συνολικών 
εσόδων από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σημαντικός 
είναι ο όγκος των κρατικών επενδύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, που γίνονται στην τουριστική 
ανάπτυξη, ο οποίος φτάνει τα 83,5 δις δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,2% των συνολικών 
κρατικών επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του Τουρισμού στον τομέα της απασχόλησης. H Τουριστική 
δραστηριότητα συμβάλλει ιδιαίτερα στην απασχόληση και στην ανάπτυξη των πλέον 
απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών της Ευρώπης καθώς και των αγροτικών περιοχών που 
πλήττονται από την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην παγκόσμια οικονομία. 

Για την Ευρώπη το 2004 ήταν μια καλή χρονιά με αύξηση 4% ως προς τις αφίξεις και 3% ως προς 
τα έσοδα. Οι μεσογειακοί προορισμοί εμφάνισαν συνολική αύξηση 2,6% με κάποιους εξ αυτών όπως 
η Τουρκία, η Κροατία και η Σλοβενία να επιτυγχάνουν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης.  

Το ποσοστό της Ευρώπης όσον αφορά τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 
μειωθεί από 64% το 1980 σε 58% το 2001 ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) 
προβλέπει σε περαιτέρω μείωση το 2020 σε 46%. Βέβαια η μείωση αυτή δεν αντικατοπτρίζει μείωση 
σε πραγματικούς αριθμούς αφίξεων αλλά επισημαίνει το γεγονός ότι ο τουρισμός μεγαλώνει σε 
ψηλότερους ρυθμούς για νέους προορισμούς. 

Σχεδιάγραμμα 2 – Ποσοστό Αφίξεων στην Ευρώπη σε Σχέση με τις Διεθνείς Αφίξεις (Πηγή: WTO) 

 

                                                

1 World Travel & Tourism Council: European Union Travel & Tourism Forging Ahead, 2004 UK 
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Η Ευρώπη όπως έχει αναφερθεί έχει την παγκόσμια πρωτιά τόσο στον εισερχόμενο διεθνή τουρισμό 
όσο και τον εξερχόμενο και θα συνεχίσει να είναι στο μέλλον. Το ψηλό επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης και ενοποίησης στον ευρωπαϊκό χώρο φανερώνει ότι τα ταξίδια σε διεθνές επίπεδο 
αποτελούν κοινωνικό χαρακτηριστικό ενός μεγάλου ποσοστού των ευρωπαίων κατοίκων. Μεταξύ 
των παραγόντων που έχουν προωθήσει την ανάπτυξη του τουρισμού είναι και η διευκόλυνση την 
μετακίνησης λόγω εξάλειψης συνοριακών διαδικασιών, η ενοποίηση των συστημάτων μεταφοράς, οι 
κοινές θεσμικές πρακτικές που εφαρμόζονται όσον αφορά τον τουρισμό, οι πολιτισμικές σχέσεις 
μεταξύ των κρατών, η ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των κρατών, η ανάπτυξη ενός μεγάλου 
δικτύου που σχετίζεται με τον τουρισμό όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τις διευθυντικές και διοικητικές 
ικανότητες. Οι ίδιοι παράγοντες συνέτειναν επίσης στην διεύρυνση των ευρωπαίων και εκτός της 
ηπείρου. 

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός έχει μια σημαντική συνιστώσα η οποία αναφέρεται στον εσωτερικό 
τουρισμό και δεν έχει καταμετρηθεί με ακρίβεια. Συγκεκριμένα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ο 
αριθμός των ατόμων που ταξιδεύει για τουρισμό εντός της χώρας τους υπερβαίνει τον διεθνή 
τουρισμό τόσο από πλευράς αριθμού επισκεπτών αλλά και από οικονομικής πλευράς. Κάποιοι 
αναλυτές εκτιμούν ότι ο αριθμός των ατόμων που κάνουν εσωτερικό τουρισμό στην Ευρώπη είναι 
κατά τρεις φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των επισκεπτών που έρχονται από τρίτες χώρες. 
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που ακολουθούν, τα οποία αναφέρονται σε αφίξεις σε τουριστικά 
καταλύματα από κατοίκους (residence) και ξένους (non-residence) τουρίστες κατά το έτος 2003. 
Όπως φαίνεται χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ισπανία, η 
Φιλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία κ.α. έχουν περισσότερες αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα από 
κατοίκους της χώρας παρά από ξένους τουρίστες. 

Σχεδιάγραμμα 3 – Αφίξεις (1000) σε Καταλύματα ανά χώρα της Ευρώπης για το 2003 από κατοίκους και ξένους τουρίστες 
(Πηγή: Eurtostat)  
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Ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών όσον αφορά το διεθνές σκηνικό προέρχεται από χώρες της 
περιφέρειας, και κυρίως από χώρες που είναι κοντά και συνορεύουν μεταξύ τους. Λόγω δυνατών 
δεσμών που έχουν δημιουργηθεί με χώρες του Β. Ατλαντικού μεγάλος αριθμός επισκεπτών στις 
ευρωπαϊκές χώρες προέρχεται από χώρες της Β. Αμερικής.  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν, τόσο τα έσοδα από τον τουρισμό όσο και οι 
αφίξεις σημείωσαν σταδιακή άνοδο. Μόνο το 2001 παρατηρείται μία μικρή πτώση των αφίξεων 
παρόλο που τα έσοδα σημείωσαν αύξηση. Η αντίθετη εικόνα παρατηρείται το 2002 όπου, οι αφίξεις 
σημειώνουν μία ανάκαμψη ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό σημείωσαν μείωση της τάξης του 4,7%. 
Αξίζει να σημειωθεί πως τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή για την περίοδο 1995-2002 σε 
ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο (Ε.Ε. 25), όσον αφορά τις αφίξεις επισκεπτών σημείωσε η Σουηδία 
με 223%, ενώ ακολουθούν η Εσθονία και η Λιθουανία, με 157% και 120% αντίστοιχα. Χώρες όπως 
η Ουγγαρία και η Πολωνία, σημείωσαν σημαντικές μειώσεις της τάξης του -23% και -27% 
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αντίστοιχα. Για σκοπούς σύγκρισης η Κύπρος σημείωσε την ίδια περίοδο αύξηση της τάξης του 
15%.  

Σχεδιάγραμμα 4 – Έσοδα από τον Τουρισμό στην ΕΕ15 σε εκ. ευρώ για 1990-2002 (Πηγή: Eurtostat)  
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Σχεδιάγραμμα 5 – Ετήσιες Αφίξεις Τουριστών στην ΕΕ15 σε χιλιάδες για 1999-2002 (Πηγή: Eurtostat)  
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Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι κυριότεροι τουριστικοί προορισμοί, καταλαμβάνοντας 
συνολικά το 50% της τουριστικής αγοράς. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το 2002 η Γαλλία κατείχε το 
23%, η Ισπανία το 15% και η Ιταλία το 12%. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία, τουριστικοί προορισμοί οι 
οποίοι θεωρούνται ανταγωνιστικοί ως προς το κυπριακό τουριστικό προϊόν, κατείχαν το 4% και 3% 
της αγοράς αντίστοιχα.  

Σχεδιάγραμμα 6 - Αφίξεις Τουριστών ανά χώρα για το 2002 και Μερίδια Αγοράς στην ΕE25 (Πηγή: Eurtostat) 
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Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

Όπως αναφέρει το Russian Travel Monitor στην ιστοσελίδα του (www.russiantravelmonitor.com) 
παρά τις εξελίξεις κατά τα τελευταία χρόνια στον τουριστικό τομέα στη Ρωσία η έλλειψη αξιόπιστων 
στατιστικών στοιχείων κάνει την αξιολόγηση των τάσεων του Ρώσου ταξιδιώτη πολύ δύσκολη. Μια 
πηγή στοιχείων είναι το Russian Association of Travel Agencies (RATA). Τα στοιχεία της RATA2 όσον 
αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό από την Ρωσία φαίνονται στον πίνακα πιο κάτω. 

Πίνακας 2 – Οι 15 Δημοφιλέστεροι Προορισμοί των Ρώσων για Διακοπές3 

  Χώρες 2004 2003 2002 %Δ 2004/2003  %Δ 2003/2002 
1 Τουρκία  1,445,815 1,038,593 690,098 39.21% 50.50% 
2 Κίνα  941,032 687,521 617,130 36.87% 11.41% 
3 Αίγυπτος 586,375 368,405 239,712 59.17% 53.69% 
4 Φιλανδία 377,067 327,246 406,236 15.22% -19.44% 
6 Πολωνία  322,030 422,003 635,451 -23.69% -33.59% 
7 Γερμανία 255,954 278,094 208,977 -7.96% 33.07% 
8 Ισπανία 190,891 168,360 227,870 13.38% -26.12% 
9 UAE  175,187 145,796 172,558 20.16% -15.51% 

10 Ιταλία 156,093 118,981 149,710 31.19% -20.53% 
11 Γαλλία  138,459 112,149 87,363 23.46% 28.37% 
12 Τσεχία 104,783 51,420 46,484 103.78% 10.62% 
13 Κύπρος  104,559 107,290 139,251 -2.55% -22.95% 
14 Ελλάδα 100,309 91,404 89,713 9.74% 1.88% 
15 Βουλγαρία 90,949 73,133 55,485 24.36% 31.81% 
Σύνολο Εξερχόμενου 

Τουρισμού 24,506,946 20,571,903 20,428,365 19.13% 0.70% 

Ο πιο πάνω πίνακας από το RATA (Russian Association of Travel Agencies) δείχνει την τάση στις 
προτιμήσεις των Ρώσων για διακοπές τα τελευταία 3 χρόνια, όπου φαίνεται μια σταθερή αύξηση στο 
σύνολο των ατόμων που επιλέγουν το εξωτερικό για τις διακοπές τους (αύξηση 19% 2003-2004 και 
0,7% το 2002-2003). Υπάρχει μια σταθερή προτίμηση των Ρώσων για Διακοπές κατά τα τελευταία 3 
χρόνια στην Αγορά της Τουρκίας. Δεύτερη σε προτίμηση παρέμεινε τα τελευταία 3 χρόνια η Κίνα. 
Την τρίτη θέση κατείχε το 2004 η Αίγυπτος παίρνοντας το προβάδισμα από την Πολωνία που ήταν 
ανάμεσα στις τρεις πρώτες το 2003 και το 2002. Η πορεία της Κύπρου φαίνεται φθίνουσα, και από 
την 11η θέση που είχε στις προτιμήσεις των Ρώσων για διακοπές το 2002 έπεσε στην 13η το 2004, 
όντας η μόνη χώρα μετά την Πολωνία που έδειξε συνεχή μείωση στις υπό εξέταση περιόδους. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κοινό χαρακτηριστικό της Κύπρου με τη Πολωνία είναι η 
ένταξη τους στην Ε.Ε. και η ανάγκη για παροχή βίζας στους Ρώσους επισκέπτες. 

Πίνακας 3 – Ιεράρχηση 15 Δημοφιλέστερων Προορισμών των Ρώσων για Διακοπές  

Θέση 2002 2003 2004 
1 Τουρκία  Τουρκία  Τουρκία  
2 Πολωνία  Κίνα  Κίνα  
3 Κίνα  Πολωνία  Αίγυπτος 
4 Φιλανδία Αίγυπτος Φιλανδία 
6 Αίγυπτος Φιλανδία Πολωνία  
7 Ισπανία Γερμανία Γερμανία 
8 Γερμανία Ισπανία Ισπανία 
9 UAE  UAE  UAE  
10 Ιταλία Ιταλία Ιταλία 
11 Κύπρος  Γαλλία  Γαλλία  
12 Ελλάδα Κύπρος  Τσεχία 
13 Γαλλία  Ελλάδα Κύπρος  

                                                

2 Russian Tourism Market Intelligence Report, March 2005, Issue 5 
3 Russian Tourism Market Intelligence Report, March 2005, Issue 5 

http://www.russiantravelmonitor.com
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Υπάρχει αναντιστοιχία των αριθμών που δόθηκαν από το Russian Association of Travel Agencies και 
τον ΚΟΤ. Πολύ πιθανό το RATA να λαμβάνει υπόψη και επισκέπτες που ήρθαν στην Κύπρο από 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γι’ αυτό και ο αριθμός των επισκεπτών προς την Κύπρο είναι 
μεγαλύτερος. 

Η Ρωσία είναι µία από τις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές στην Ευρώπη και η Κύπρος επενδύει στην 
αγορά αυτή εδώ και πολλά χρονιά, και έχει κατορθώσει να καθιερωθεί ως ένας από τους κύριους 
προτιμώμενους τουριστικούς προορισμούς μεταξύ των Ρώσων ταξιδιωτών. Η τουριστική κίνηση από 
την Ρωσία προς την Κύπρο είχε φθάσει κατά το 2001 στο μέγιστο αριθμό των 116.496 αφίξεων, 
παρόλα αυτά τα τελευταία τρία χρόνια ο τουρισμός της Κύπρου έχει βιώσει µία μικρή μείωση της 
τουριστικής κίνησης και το 2004 ο αριθμός των αφίξεων από την Ρωσία έφθασε μόνο τις 83.818. 

Στο Σχεδιάγραμμα που παρατίθεται πιο κάτω δίδεται η καθαρή εικόνα της εξέλιξης του τουριστικού 
ρεύματος από την Ρωσική τουριστική αγορά στην Κύπρο όπως και η κατ’ άτομο δαπάνη Ρώσων 
επισκεπτών, κατά τα τελευταία 8 χρόνια.  

Σχεδιάγραμμα 7– Αφίξεις από τη Ρωσία και κατ’ άτομο δαπάνη Ρώσων επισκεπτών (Πηγή: KOT) 
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Το ποσοστό επί των συνολικών αφίξεων στην Κύπρο από την Ρωσία έχει περιοριστεί κατά το 2004 
στο 3,57%. Η τουριστική κίνηση από τη Ρωσία προς την Κύπρο είχε φθάσει κατά το 1997 στο 
μέγιστο αριθμό των 221.854 αφίξεων, και έκτοτε υπάρχει μια σταθερή μείωση αριθμητική και 
ποσοτική φτάνοντας το 2004 τις 83.183 αφίξεις μόνο. Παρά τα σκαμπανεβάσματα αυτά η Ρωσία 
διατηρήθηκε ανάμεσα στις 5 κυριότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της Κύπρου κατά την 
τελευταία δεκαετία, και τις χρονιές 1996-1998 έφτασε την 3η θέση (μετά από το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Γερμανία) ξεπερνώντας παραδοσιακές αγορές όπως της Σουηδίας και της Ελβετίας. Στην 3η 
θέση ήταν και το 2002, ενώ το 2003 ήταν στην 4η και το 2005 στην 5η4. 

Ένας από τους παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην μείωση του τουριστικού ρεύματος της Ρωσίας 
προς τη Κύπρο είναι το θέμα που δημιουργήθηκε με την έκδοση βίζας. Η ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνεπαγόμενες υποχρεώσεις της όσον αφορά τον έλεγχο επισκεπτών στη 
Κοινότητα έχουν οδηγήσει σε δυσκολίες από πλευράς Ρώσων πολιτών να εξασφαλίσουν βίζα ή άδεια 
εισόδου για διακοπές στην Κύπρο. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο έχει προβληματίσει και την 
πολιτεία στη Κύπρο. 

Στο Σχεδιάγραμμα που παρατίθεται πιο κάτω δίδεται η εικόνα της εξέλιξης του τουριστικού 
ρεύματος από την τουριστική αγορά της Ρωσίας. 

                                                

4 Η ιεράρχηση έγινε με βάση στατιστικά στοιχεία αφίξεων από την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
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Σχεδιάγραμμα 8 – Αφίξεις από Ρωσία στην Κύπρο και Ποσοστό τους στο Σύνολο Αφίξεων (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
Κυπριακής Δημοκρατίας)5 

 

Εσωτερικά στη Ρωσία κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερότητα στην Ρωσική οικονομία µε 
αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να επιδρά θετικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η σταθερότητα 
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον περιορισμό του πληθωρισμού και της ανεργίας αφού τα 
τελευταία χρόνια οι επενδύσεις από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στην χώρα παρουσιάζουν συνεχή 
άνοδο και έχουν δημιουργήσει πολλές εργοδοτικές ευκαιρίες. 

Οι προβλέψεις για το 2005 είναι επιφυλακτικές και αυτό συνδέεται µε την αύξηση της ισοτιμίας της 
Κυπριακής λίρας έναντι του δολαρίου, την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και κατά συνέπεια των 
ναύλων σε δρομολογημένες και ναυλωμένες πτήσεις, και την θεώρηση των διαβατηρίων κυρίως από 
την Ρωσική επαρχία. Οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για την Κύπρο σε δρομολογημένες και 
ναυλωμένες πτήσεις είναι περίπου στα ίδια περσινά επίπεδα, ενώ αναμένεται ότι οι αεροπορικές 
εταιρείες (Κυπριακές Αερογραμμές, Aeroflot και Transaero) θα συνεχίσουν τις δρομολογημένες 
πτήσεις τους προς την Κύπρο. 

Οι Ρώσοι Οργανωτές Ταξιδίων ανησυχούν για το υψηλό κόστος του τουριστικού πακέτου για την 
Κύπρο το οποίο δεν θεωρείται τόσο ανταγωνιστικό, ιδιαιτέρα εάν συγκριθεί µε αυτό της Κροατίας, 
Βουλγαρίας, Τουρκίας, Αιγύπτου. Παράλληλα αναμένουν από τους Κύπριους ξενοδόχους και από τις 
άλλες τουριστικές επιχειρήσεις της Κύπρου να προσφέρουν και για την Ρωσική αγορά τα προϊόντα 
και υπηρεσίες τους στις ίδιες τιμές που παραχωρούν στις παραδοσιακές αγορές όπως π.χ. η Αγγλία 
και η Γερμάνια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήθειες του Ρώσου 
τουρίστα έχουν αλλάξει και τώρα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον παράγοντα τιμή/ποιότητα. 

Ο ΚΟΤ αναγνωρίζει ότι η Ρωσική αγορά και οι δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας συνεχίζουν να 
παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 
του Οργανισμού μέχρι το 2010. Εκτιμάται ότι με σωστή επένδυση στον τομέα της προβολής και της 
διαφήμισης, και νοούμενου ότι θα υλοποιηθεί το κατάλληλο προϊόν μπορούν να αναπτυχθούν 
τμήματα της αγοράς µε ειδικά ενδιαφέροντα, όπως ο θρησκευτικός και Αθλητικός Τουρισμός, καθώς 
και η οργάνωση σεμιναρίων. Η ανάπτυξη αυτών των τμημάτων θα βοηθήσει στην επίτευξη των 
στόχων του Οργανισμού για μείωση της εποχικότητας της αύξησης της τουριστικής κίνησης και την 
αύξηση του αριθμού των ατόμων ψηλών εισοδηματικών τάξεων που προσελκύει η Κύπρος. 

Για αυτό τον λόγο αναμένεται ότι το τριετές σχέδιο Μάρκετινγκ θα είναι επικεντρωμένο και επιθετικό 
µε κεντρικό στόχο την ανάπτυξη της Ρωσικής αγοράς. Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς (όπως 
φαίνεται και πιο πάνω) δείχνει σημεία στασιμότητας και ότι στερείται της ορμητικής κίνησης που 
χρειάζεται για να διεισδύσει περαιτέρω στην Ρωσική αγορά. Η Κύπρος χρειάζεται να εξεύρει τρόπο 
να διατηρήσει και ενδεχομένως να αυξήσει το μερίδιο της στην Ρωσική τουριστική αγορά και 

                                                

5 Μέχρι και το 1993 συμπεριλαμβάνονταν οι Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
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ειδικότερα µέσω της διείσδυσης της σε υψηλού εισοδήματος τμήματα της αγοράς. Παράλληλα το 
σχέδιο Μάρκετινγκ το οποίο θα εισηγηθεί η εταιρεία μας θα διερευνήσει και θα εισηγηθεί 
δημιουργικούς τρόπους για την τελική και καλύτερη επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε 
με τις βίζες για τους Ρώσους ταξιδιώτες προς την Κύπρο, και ειδικότερα όσον αφορά την τουριστική 
αγορά από την επαρχία (πέρα από την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη για τις οποίες έχει βρεθεί 
κάποια συμβιβαστική φόρμουλα). 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Οι προοπτικές για μεγαλύτερο άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ρωσίας όσον αφορά τον 
τουρισμό είναι μεγάλες. Σύμφωνα με μελέτες και εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων και ατόμων που 
ασχολούνται με τον τουρισμό η τουριστική αγορά της Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσεται και 
παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες για δημιουργία και άλλων νέων τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η δυναμική της αγοράς έχει ενεργοποιηθεί μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1990, και 
από τότε αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Όπως φαίνεται η ρωσική αγορά ακολουθεί μια 
ξεχωριστή πορεία διαφορετική από άλλες αγορές οι οποίες ακολουθούν μια ‘κανονική’ και σχετικά 
προβλέψιμη συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό στην προσπάθεια προσέγγισης και ανάλυσης της 
ρωσικής αγοράς καθώς και των μελλοντικών της προοπτικών είναι σημαντική η ανάλυση και χρήση 
καινοτόμων ιδεών.  

Αν και διαφορετική από άλλες συνηθισμένες αγορές η Ρωσική αγορά παρουσιάζεται ιδιαίτερα 
επικερδής και εκτιμάται ότι το 2010 θα καταλάβει την 10η θέση παγκόσμια όσον αφορά την 
συμμετοχή των Ρώσων σε τουριστικά ταξίδια. 

 

2.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η Μόσχα. Ο πληθυσμός της χώρας είναι 147.1 
εκατομμύρια ενώ η έκταση της αντιστοιχεί σε 17.075.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το 73% του 
πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατοικεί σε αστικές περιοχές ενώ το υπόλοιπο 27% σε 
αγροτικές. 

Συνολικά υπάρχουν 13 πόλεις που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους με μεγαλύτερες την 
Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Στη συνέχεια ακολουθούν κάτω από 1.5 εκ. και πάνω από 1 εκ. οι 
πόλεις: Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Αικατερινούπολη, Σαμάρα, Omsk, Kazan, Chelyabinsk, Ufa, 
Perm, Ροστόβ και Volgograd. 

 

Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 πολλές δυναμικές όσον αφορά την οικονομία 
ήλθαν στο προσκήνιο. Οι αλλαγές αυτές είναι σημαντικές για την κατανόηση τόσο της ρωσικής 
αγοράς όσο και την δυνατότητα προβλέψεων για το μέλλον της.  

Γενικά, μετά το 1991 υπήρξε μια περίοδος σταθερότητας από μακροοικονομικής άποψης μέχρι και 
το 1997, το οποίο ακολούθησε μια πτώση σε κάποιους δείκτες κλειδιά στις αρχές του 1998. Την 
περίοδο αυτή, το χρηματιστήριο της χώρας σημείωσε σημαντική πτώση, έτσι η ρωσική κυβέρνηση 
σταμάτησε τις εμπορικές συναλλαγές στις διεθνείς συναλλαγματικές αγορές με το ρούβλι.  
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Η πτώση του χρηματιστηρίου ήταν συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της χώρας η οποία στηριζόταν 
στον δανεισμό από το εξωτερικό. Επιπλέον, σημαντική ύφεση σημείωσε ο τομέας των επενδύσεων 
ενώ στο ΑΕΠ (GDP) το ψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης είχε ο τομέας των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, 
η ενδυνάμωση που απόκτησε το ρούβλι οδήγησε στην χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών.  

Αυτή η οικονομική κρίση οδήγησε σε οικονομική ύφεση και πολιτικές ανακατατάξεις. Για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, υπήρξε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία 
και στις οποίες ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις, στη τροποποίηση της φορολογίας, σε 
πολιτικές αναφορικά με το διεθνές εμπόριο και το μονοπώλιο στα αναπτυξιακά έργα. Αποτέλεσμα 
ήταν η ανάπτυξη της παραγωγής και των επενδύσεων γεγονός που αντανακλάται και στο ΑΕΠ 
(GDP) και στο οποίο ο τομέας της παραγωγής αγαθών ο οποίος σημείωσε ψηλότερα ποσοστά 
ανάπτυξης.  

 

2.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Η Ρωσική οικονομία εξακολουθεί μέχρι και τον Νοέμβριο του 2005 να βρίσκεται σε μια κατάσταση 
μακροοικονομικής σταθερότητας ενώ παράλληλα η ανάπτυξη της παραγωγής εντάσσεται στις 
κατηγορίες με την μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη της οικονομίας οφείλεται 
κυρίως στις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και επηρεάζουν τους 
Ρώσους εξαγωγείς καθώς και στην διεύρυνση της ζήτησης όσον αφορά την κατανάλωση και τις 
επενδύσεις. 

Σχεδιάγραμμα 9 – ΑΕΠ Και Δυναμικότητα Βιομηχανίας της Ρωσίας – GDP And Industrial Output Dynamics (as % 
corresponding month of previous year) (Πηγή: Central Bank of the Russian Federation)  

 

Επιπρόσθετα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσιάζει αυξητική τάση. Τον Οκτώβριο του 2005 
αυξήθηκε σε 9,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2004. 

Σχεδιάγραμμα 10 – Δείκτης Τιμών Καταναλωτής – Price Growth (as % as of December of previous year) (Πηγή: Central Bank 
of the Russian Federation)  
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Όσον αφορά τις νομισματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, το ρούβλι υποτιμήθηκε σε σχέση με το δολάριο κατά 1,2% και κατά 1.5% σε 
σχέση με το ευρώ τον Οκτώβριο 2005. Παρόλα αυτά σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2004, το ρούβλι 
κέρδισε 1.1% ως προς το δολάριο σε πραγματικούς όρους και 15.9% ως προς το ευρώ. 

Σχεδιάγραμμα 11 – Συναλλαγματική ισοτιμία Ρωσικού νομίσματος – Dynamics of the Official USD/RUR and EUR/RUR 
Exchange Rates in 2004-2005 (Πηγή: Central Bank of the Russian Federation)  

 

 

2.3. ΕΜΠΟΡΙΟ 

Αυξητική τάση παρουσιάζεται όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Μικρότερη αύξηση παρουσίασαν και οι εισαγωγές για την ίδια περίοδο.  

Σχεδιάγραμμα 12 – Ισοζύγιο Εξαγωγών και Εισαγωγών της Ρωσίας σε εκ. δολάρια (Πηγή: Central Bank of the Russian 
Federation)  

 

Το έτος 2005 θεωρείται καλύτερη χρονιά για τους Ρώσους εξαγωγείς αγαθών σε σχέση με το 2004. 
Συγκεκριμένα οι τιμές σε παγκόσμια κλίμακα, των κύριων ρωσικών αγαθών που εξάγονται εκτιμάται 
ότι σημείωσε μια μέση αύξηση ίση του 35%. 
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Όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές της Ρωσίας με ξένες χώρες για το 2005 αυτές έχουν 
βελτιωθεί σε σχέση με το 2004 μιας και οι τιμές των εξαγόμενων προϊόντων αυξάνονται με 
γρηγορότερο ρυθμό σε σχέση με τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων. 

Οι εξαγωγές το 2005 έφτασαν τα $177.6 δις. σε σχέση με $128.9 δις. το 2004 μια αύξηση της τάξης 
του 37.7%. Οι αύξηση των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των τιμών των 
συμβολαίων αλλά και την επέκταση του όγκου των εξαγωγών σε ορισμένα αγαθά. 

Αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές προϊόντων κατά 28% και ανήλθαν σε $85.8 δις. σε σχέση με 
$67 δις. τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2004. 

Το εμπορικό κέρδος της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 50% τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2005 σε σχέση 
με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και έφτασε τα $91.8 δις. 

Σχεδιάγραμμα 13 – Εισαγωγές στην Ρωσία σε εκ. Δολάρια – Commodity Import Dynamics (Πηγή: Central Bank of the Russian 
Federation)  

 

 

2.4. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Πίνακας 4 - Διάρθρωση του Πληθωρισμού της Ρωσίας (Πηγή: Central Bank of the Russian Federation)  

2004 2005  
Αύξηση Συνεισφορά στην 

ανάπτυξη 
Αύξηση Συνεισφορά 

στην ανάπτυξη 
Γενικός Δείκτης Πληθωρισμού (Οκτ. - Δεκ. )  9.3% 100% 9.2% 100% 
Αύξηση του Πληθωρισμού οφείλεται σε  
Αλλαγές στις τιμές των προϊόντων και των 
υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του 
υπολογισμού BCPI 

6.6% 70.9% 5.6% 60.9% 

Αλλαγές στις τιμές των προϊόντων και των 
υπηρεσιών εκτός του υπολογισμού BCPI  2.7% 29.1% 3.6% 39.1% 

Εκ των οποίων:     
Αλλαγές στις τιμές των λαχανικών - φρούτων  -0.2% -1.9% 0.1% 1.6% 
Αλλαγές στις τιμές των ρυθμιζόμενων 
(regulated) υπηρεσιών και των καυσίμων 2.9% 31.0% 3.5% 37.5% 

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2005 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 9.2% σε σχέση με 9.3% τον 
Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2004.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης στις τιμές 
καταναλωτή το 2005 οφείλεται κυρίως σε παραμέτρους που δεν σχετίζονται με τον έλεγχο της 
νομισματικής πολιτικής. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τη δυναμική του 
δείκτη τιμών καταναλωτή τους μήνες Ιαν.-Οκτ. ήταν η αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες και η 
σχετική αύξηση στις τιμές ορισμένων προϊόντων. Η αύξηση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών 
επιταχύνεται σημαντικά χρόνο με το χρόνο ως αποτέλεσμα των γοργών αυξήσεων στις 
προκαθορισμένες τιμές.  
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Σχεδιάγραμμα 14 – Δείκτες Πληθωρισμού για τον Σεπτέμβριο του 2005 σαν % Δεκεμβρίου 2004 (Πηγή: Central Bank of the 
Russian Federation) 

 

Η Βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4% την περίοδο Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2005, σε σχέση με 
την ίδια περίοδο το 2004.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο τομέας των βιομηχανικών προϊόντων είχε την μεγαλύτερη συνεισφορά 
στην ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2005 όπως και πέρυσι 
την ίδια περίοδο. 

Σχεδιάγραμμα 15 – Δυναμικότητα Παραγωγικότητας Βιομηχανίας της Ρωσίας – Industrial Output Dynamics by Type of Activity 
(as% of corresponding month of previous year) (Πηγή: Central Bank of the Russian Federation) 

 

Οι σταθερές επενδύσεις κεφαλαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Οι κύριοι παράγοντες της 
αύξησης στις σταθερές επενδύσεις κεφαλαίου για το 2005 ήταν η αυξημένη ζήτηση της εγχώριας 
παραγωγής, η συνεχιζόμενη ευνοϊκή κατάσταση όσον αφορά τις τιμές στις ξένες αγορές και η 
βελτίωση της οικονομικής θέσης των εταιριών. Οι σταθερές επενδύσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 
10.7% το Σεπτέμβριο του 2005 και κατά την περίοδο Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2005 κατά 9.9% σε 
σχέση με την ίδια περίοδο του 2004. Αγνοώντας τους εποχικούς και τυχαίους παράγοντες 
παρατηρείται γενικά μια αυξητική τάση των επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου.  
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Σχεδιάγραμμα 16 – ΑΕΠ και Επενδύσεις στη Ρωσία – GDP and Fixed Capital Investment Dynamics (as% of corresponding 
month of previous year) (Πηγή: Central Bank of the Russian Federation)  

 

Μεγάλη κινητικότητα παρουσίασε ο τομέας των κατασκευών τον Ιαν.-Σεπτ.05. Οι κατασκευές 
σπιτιών συνέχισαν σε γρήγορα ποσοστά αυτή τη χρονιά.  

 

2.5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσική Ομοσπονδία πέρασε σε μια μεταβατική περίοδο 
προσαρμογής από το κουμμουνιστικό σύστημα στο καπιταλιστικό. Μεταξύ των διαφόρων αλλαγών 
ήταν και οι κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις.  

Καταρχήν η δομή της ρωσικής υψηλής κοινωνίας έχει εδραιωθεί σε οργανωμένες ομάδες 
συμφερόντων όπου συμμετέχουν επιχειρηματίες και διευθυντές μεγάλων εταιριών, υψηλά ιστάμενα 
στελέχη που παίζουν σημαντικό ρόλο στον οικονομικό και πολιτικό χώρο λήψης αποφάσεων αλλά 
και άτομα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης που παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση πολιτικών και διαρθρωτικών αλλαγών της υψηλής κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα η υψηλή κοινωνία έχει αναπτυχθεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από την κοινωνία. Έχει τη 
δυνατότητα χρήσης πολιτικών μέσων για την επίτευξη των οικονομικών συμφερόντων, μπορούν να 
χειρίζονται την κοινή γνώμη ενώ παράλληλα είναι σε θέση να μετριάζουν ή και να σταματούν 
οποιεσδήποτε κοινωνικοοικονομικές τροποποιήσεις.  

Η ρωσική κοινωνία παρουσιάζει το φαινόμενο του διπολισμού όπου υπάρχουν δύο κύριες 
κοινωνικοοικονομικές τάξεις οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Με την κρίση του 1998 πολλές ομάδες του 
πληθυσμού απογοητεύτηκαν και έχασαν το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις 
οικογένειες τους, εναποθέτοντας τις προσδοκίες τους για κάτι καλύτερο στην ανώτατη αρχή. 
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2.6. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το 73% του πληθυσμού της Ρωσίας διαμένει στις αστικές περιοχές ενώ το υπόλοιπο 27% σε 
αγροτικές περιοχές. Ο ανδρικός πληθυσμός αντιστοιχεί στο 46,5% του συνόλου ενώ ο γυναικείος 
πληθυσμός στο 56,5%. Ο μέσος όρος ζωής είναι 65 χρόνια, με τους άντρες να έχουν μέσο όρο ζωής 
τα 59 χρόνια και οι γυναίκες τα 72. 

Σχεδιάγραμμα 17 –Πληθυσμός Ρωσίας 01/01/2004 (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service) 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός της χώρας τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα 72 εκατομμύρια.  

Το ποσοστό ανεργίας από το 9,5% το 1995 έχει πέσει το 2003 και 2004 κάτω από το 8%. 

Πίνακας 5 – Οικονομικά Ενεργός πληθυσμός σε χιλιάδες (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service)  

  1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Total Economically active population 74,946 70,861 71,464 70,968 71,919 72,835 72,909 
of which: 
employed in the economy  94.8% 90.5% 90.2% 91.1% 91.4% 92.2% 92.1% 
unemployed  5.2% 9.5% 9.8% 8.9% 8.6% 7.8% 7.9% 

Το ποσοστό απασχόλησης των αντρών στο σύνολο του πληθυσμού που είναι σε θέση να εργαστεί 
ξεπερνά αυτό των γυναικών. Από το 1992-2001 κυμαινόταν από 52% μέχρι και 53% ενώ από το 
2002 έχει σταθεροποιηθεί κοντά στο 51%. 
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Σχεδιάγραμμα 18 – Ποσοστό Απασχόλησης ανά Φύλο (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service) 
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Επιπλέον, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ο ιδιωτικός τομέας απασχόλησης έχει πάρει την 
πρώτη θέση. Έτσι τα τελευταία χρόνια, 2003 και 2004, ο ιδιωτικός τομέας απορροφά το 50% των 
εργαζομένων σε σχέση με 20% το 1992. Αντίθετα ο δημόσιος τομέας απασχολεί τα τελευταία 
χρόνια περίπου το 36% των εργαζομένων, ποσοστό που έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από το 1992. 

Το άνοιγμα της ρωσικής προς την παγκόσμια αγορά επιβεβαιώνεται και με τη σταθερή αλλά ανοδική 
πορεία του ποσοστού εργαζομένων σε ξένες εταιρείες που βρίσκονται στη Ρωσία κυρίως από το 
2000 και μετά.  

Σχεδιάγραμμα 19 – Τομέας Απασχόλησης (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service) 
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Η Ρωσική βιομηχανία εξακολουθεί να απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων γύρω στο 22%. 
Σημαντική παρουσιάζεται η δυναμική που έχει αναπτυχθεί το 2000 στον τομέα του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου ο οποίος φαίνεται ότι έχει απορροφήσει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό 
εργαζομένων τα τελευταία χρόνια. Αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται στον τομέα της γεωργίας η οποίος 
φαίνεται να εγκαταλείπεται από τους εργαζόμενους οι οποίοι αναζητούν εργασία σε άλλους τομείς. 
Πτώση παρουσιάζει και ο τομέας των κατασκευών ενώ αύξηση παρατηρείται στην γραφειακή 
απασχόληση.  

Σχεδιάγραμμα 20 – Απασχόληση ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service) 
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Λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, η ανεργία υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό 
στους άνδρες. Παρόλα αυτά το 2004 φαίνεται ότι επηρεάζει και τα δύο φύλα στον ίδιο βαθμό 
(περίπου 8%) σε σχέση με τον πληθυσμό, αντρικό και γυναικείο, που είναι σε θέση να εργαστεί. 

Σχεδιάγραμμα 21 – Ποσοστό ανεργίας ανά Φύλο (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service) 
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Γενικά το πρόβλημα της ανεργίας επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα νεαρά άτομα ηλικίας 20-24 
ετών και κυρίως τα άτομα μέσης μόρφωσης. 
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Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού αυξήθηκε κατά 9.3% τον Ιανουάριο – 
Σεπτέμβριο του 2005 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Επιπλέον, ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε 8.7% σε πραγματικούς όρους τον 
Ιανουάριο – Σεπτέμβριο του 2005 σε σχέση με την ίδια περίοδο της περασμένης χρονιάς και ανήλθε 
σε 8,188 ρούβλια. 

Σχεδιάγραμμα 22 – ΑΕΠ κα Εισόδημα – GDP and Real Disposable Money Income Dynamics (in % of corresponding month of 
previous year) (Πηγή: Central Bank of the Russian Federation) 

 

Η κατανάλωση (consumer spending) συνέχισε να αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό από ότι τα 
εισοδήματα και μαζί με την αύξηση της απασχόλησης οδήγησε στην αύξηση της πληθωριστικής 
πίεσης στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. 

Τα έξοδα κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 10.6% σε πραγματικούς όρους τον Ιαν.-Σεπτ. του 2005 σε 
σχέση με 11.2% την ίδια περίοδο κατά το 2004. Η κατανάλωση σε αγαθά και υπηρεσίες ανήλθε στο 
72.6% του εισοδήματος του νοικοκυριού για την περίοδο αυτή και αντιπροσωπεύει μια αύξηση της 
τάξης του 1.5 μονάδων σε σχέση με την ίδια περίοδο κατά το 2004. 

Σχεδιάγραμμα 23 – Κατανομή Εισοδήματος από Νοικοκυριά – Structure of Household Money Income Use (%)(Πηγή: Central 
Bank of the Russian Federation) 

 

Το βιοτικό επίπεδο των Ρώσων έχει σημειώσει σημαντική άνοδο γεγονός που αντανακλάται και από 
τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών έχει αυξηθεί 
σημαντικά κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ενώ από το 2001 και μετά κυμαίνεται κοντά στο 56% 
μέχρι και 59% του ΑΕΠ. Ενδεικτική είναι η αύξηση του μηνιαίου κατά κεφαλή εισοδήματος του 
πληθυσμού το οποίο έχει σκαρφαλώσει κατά το 2004, στα 6,337 χιλ. ρούβλια. 
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Σχεδιάγραμμα 24 – Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service) 

 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Τελική Πραγματική Κατανάλωση των 
νοικοκυριών, δις. Ρούβλια (τρις. Ρούβλια πριν 
από το 2000) 7.9 871.6 3813.5 5013.8 6394.5 7701.8 9375.1 
Ποσοστό του ΑΕΠ  42.8 61.1 52.3 55.8 59.2 58.1 56.7 
Ποσοστό προηγούμενης χρονιάς (σε ισάξιες 
τιμές) 97.3 97.4 105.9 108.2 107.7 106.9 110 
Μηνιαία κατά κεφαλή εισοδήματα του 
πληθυσμού , σε Ρούβλια (χιλ. Ρούβλια πριν 
από το 2000) 4 515.5 2281 3061 3947 5171 6337 
Πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα, ποσοστό 
του προηγούμενου χρόνου 52 85 112 109 111 115 108 
Μέσα μηνιαία οφειλόμενα ημερομίσθια, των 
εργοδοτουμένων, Ρούβλια (χιλ. Ρούβλια πριν 
από το 2000) 6 472.4 2223.4 3240.4 4360.3 5498.5 6831.8 

 

Σχεδιάγραμμα 25 – Εισόδημα Ρώσων (Πηγή: Russia Federal State Statistical Service) 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

3.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ένας στους δύο Ρώσους από αυτούς που ταξιδεύουν, ταξιδεύει στο εξωτερικό για διακοπές, ένα 
15% για αναψυχή και ένα 35% για επαγγελματικούς λόγους6. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
το 20% των Ρώσων που ταξιδεύουν συνδυάζουν τις διακοπές με την επίσκεψη φίλων ή συγγενών 
στις συγκεκριμένες χώρες ενώ το 10% ταξιδεύει στο εξωτερικό με μόνο λόγο την επίσκεψη σε 
φίλους ή γνωστούς. Όσον αφορά την Ευρώπη, το 15% των Ρώσων συνδυάζουν διακοπές και 
επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς ενώ το 5% ταξιδεύει στην Ευρώπη μόνο για να επισκεφθεί φίλους ή 
γνωστούς. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα περίπου το 15% των ταξιδιών που κάνουν οι Ρώσοι είναι σύντομα και 
διαρκούν από μια έως και τρεις νύχτες. Το 85% των ταξιδιών θεωρούνται μεγαλύτερα ταξίδια τα 
οποία διαρκούν το λιγότερο τέσσερις νύχτες. Από αυτά γύρω στο 60% υπολογίζεται ότι διαρκεί 
τέσσερις με δεκαπέντε νύχτες. Ενώ το 25% των ταξιδιών διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες. 

Κατά μέσο όρο οι Ρώσοι ξοδεύουν γύρω στα 800 Ευρώ για κάθε ταξίδι στο εξωτερικό, 
συμπεριλαμβανομένων των ναύλων, της διαμονής, της διατροφής και τα ψώνια. Παρόλα αυτά 
σημαντικές διαφορές παρατηρούνται όσον αφορά τα ποσά που ξοδεύουν στην Ευρώπη και σε άλλες 
χώρες (εκτός της πρώην Σοβιετικής Ένωσης). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας οι Ρώσοι 
ξοδεύουν περίπου 900 Ευρώ για κάποιο ταξίδι στην Ευρώπη σε σχέση με 1600 Ευρώ για κάποιο 
ταξίδι σε άλλες χώρες. 

 

3.2. ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Τα κυριότερα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι για μετάβαση στον τουριστικό 
προορισμό τους είναι το Αεροπλάνο, το Τρένο, το Αυτοκίνητο και το Λεωφορείο. Συγκεκριμένα, η 
έρευνα που διενήργησε η IPK International, ανέδειξε το Αεροπλάνο σαν το κυριότερο μέσο 
μεταφοράς των Ρώσων στο εξωτερικό. Το 45% των ταξιδιών διενεργούνται με Αεροπλάνο. Με ένα 
επίσης σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιείται το τρένο (30%) για μετάβαση στο εξωτερικό, με 
αυτοκίνητο εκτελείται το 15% των ταξιδιών ενώ με λεωφορείο το 10%. 

Στην πλειοψηφία, για ταξίδια στην Ευρώπη χρησιμοποιείται το αεροπλάνο με ποσοστό 60%, το 
τρένο με ποσοστό 15% και το λεωφορείο με 10%. Και για ταξίδια σε άλλες χώρες (εκτός των 
χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα και με την ίδια 
συχνότητα με τα ταξίδια στην Ευρώπη. 

 

3.3. ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Περίπου στο 45% των ταξιδιών που κάνουν οι Ρώσοι στο εξωτερικό διαμένουν σε ξενοδοχεία. 
Επιπλέον, στο 20% των ταξιδιών έχουν άλλους τύπους διαμονής τα οποία είναι πληρωμένα όπως 
κάποιο σπίτι που τους φιλοξενεί. Τέλος, στο 35% των ταξιδιών οι Ρώσοι διαμένουν σε φίλους ή 
γνωστούς όπου και πάλι δεν χρειάζεται να πληρώσουν. 

Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται όταν τα ταξίδια αφορούν την Ευρώπη και τις άλλες χώρες 
(εκτός των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών). Σύμφωνα με τα ευρήματα της 
έρευνας που διενήργησε η IPK International περίπου στο 60-70% των ταξιδιών προς χώρες εκτός 
της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι Ρώσοι μένουν σε ξενοδοχεία ενώ σε σπίτια που τους φιλοξενούν 
και σε φίλους/συγγενείς το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 15-20%. 
                                                

6 ETC Study on Russia, conducted for the European Travel Commission in 1999 
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Σύμφωνα με στοιχεία της PATA, ταξίδια για όλη την οικογένεια, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο με Αύγουστο καθώς και τον χειμώνα, κατά τους μήνες Δεκέμβριο με 
Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.  
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εξερχόμενου τουρισμού της Ρωσίας από το Federal Agency for Tourism of 
the Russian Federation (www.russiatourism.ru) κατά τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε αύξηση των 
Ρώσων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό από 12,6εκ. το 1999 σε 20,2εκ. το 2004, μια αύξηση ίση με 
60% κατά τα έξη αυτά έτη.  

Σχεδιάγραμμα 26 – Ταξίδια Ρώσων στο Εξωτερικό 1999-2004 (Πηγή Federal Agency for Tourism of the Russian Federation) 
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4.1. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Οι δυναμικές διαρθρωτικές αλλαγές καθώς και η ανάπτυξη της Ρωσίας κατά την δεύτερη δεκαετία 
μετά τη διάλυση της Σοβιετικής ένωσης, έδωσε μεγάλη ώθηση στον τομέα των επιχειρήσεων και 
ανέβασε το ενδιαφέρον των επενδυτών. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα μέταλλα και η ξυλεία 
αντιπροσωπεύουν πέραν του 80% των Ρωσικών εξαγωγών. 

Επιπλέον, οι πληθωριστικές πιέσεις καθώς και η παραοικονομία, η οποία εντοπίζεται σε ψηλά 
επίπεδα, είναι οι αιτίες για τις οποίες οι Ρώσοι προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματα τους αντί να τα 
αποταμιεύουν. Έτσι τα ταξίδια στο εξωτερικό θεωρούνται λιγότερο δαπανηρά και πιο ασφαλή από 
τα ταξίδια εντός της χώρας. 

Σύμφωνα με διοργανωτές ταξιδιών οι Ρώσοι τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα σε 
τουριστικά θέρετρα από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα (σχεδόν τα διπλάσια από τους Ευρωπαίους) 
και μάλιστα στις πλείστες περιπτώσεις χρησιμοποιούν μετρητά. 

Οι Ρώσοι τουρίστες προτιμούν ασφαλείς προορισμούς. Αν και οι τουρίστες της μεσαίας τάξης 
ενδιαφέρονται για μέτριες τιμές όσον αφορά τη διαμονή και τα ταξιδιωτικά εισιτήρια, εντούτοις ένας 
μεγάλος αριθμός από αυτούς συγκαταλέγεται στους τουρίστες που ξοδεύουν μεγάλα ποσά. 
Σύμφωνα, με τους οργανωτές του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Συνεδρίου που διεξάγεται στην Μόσχα 
(Moscow International Travel Workshop), η Ρωσική τουριστική αγορά διακρίνεται σε πέντε κύριες 
ομάδες ως ακολούθως: 

1. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή του Μαζικού Τουρισμού, και απευθύνεται σε προορισμούς που 
διεξάγονται με πτήσεις εντός 4 ωρών από τη Ρωσία. Κυρίως αναφέρεται σε ναυλωμένες πτήσεις 
ή οικονομικά πακέτα με ναυλωμένες πτήσεις. Αυτή η ομάδα ταξιδιωτών θεωρείται συνήθως 
καταλληλότερη για χώρες που έχουν ελαστική πολιτική όσον αφορά την είσοδο στη χώρα με 
βίζα. Αυτές οι αγορές μπορούν ακόμα να δημιουργήσουν σημαντικό ποσοστό πελατών οι οποίοι 
έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα για αναψυχή. 

2. Ειδικός τουρισμός. Η απουσία της παραδοσιακής σχέσης μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτόρων και 
ταξιδιωτών πολλές ρωσικές ταξιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος ειδικών 
προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού για όλη την οικογένεια, για θέματα υγείας, 

http://www.russiatourism.ru
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για ψώνια, γκολφ, καταδύσεις, επαγγελματικά ταξίδια, προσωπικά ταξίδια για άτομα υψηλής 
κοινωνικής τάξης.  

3. Τουρισμός της Πόλης. Αυτή η ομάδα τουριστών έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Με 
βολικές και συχνές αεροπορικές διασυνδέσεις με μεγάλες πόλεις, πολλές ρωσικές εταιρείες 
προσπαθούν να αναπτύξουν τουριστικά πακέτα για τις πόλεις τους. 

4. Εξωτικοί προορισμοί. Οι εξωτικοί προορισμοί αποτελούν ένα άλλο είδος τουρισμού που 
ξεχωρίζει και συνεχίζει μια ανοδική πορεία. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει Ρώσους που ψάχνουν 
για πολυτελείς προορισμούς και γενικά για διακοπές υψηλού κόστους. Πολλοί Ρώσοι 
επαγγελματίες έχουν αρκετά χρήματα ώστε να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για άνετες 
διακοπές σε μια εξωτική τοποθεσία αφού οι διακοπές είναι ψηλά στις προτεραιότητες τους. 

5. Συσκέψεις, Κίνητρα και Συνέδρια (Conference Incentives) είναι μια περιοχή της αγοράς που 
αναπτύσσεται και σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες αυτό το είδος τουρισμού θα εξελιχθεί σε μια 
βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μιας και η οικονομική ανάπτυξη συνεχώς 
βελτιώνεται. Σύμφωνα με στοιχεία του Tourism Marketing Intelligence οι ταξιδιώτες για 
επαγγελματικούς λόγους, εκτός των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αυξήθηκαν από 
317,000 το 1998 σε 481,000 το 2001. 

 

4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Τα πακέτα που προσφέρουν υπηρεσίες spa και αφορούν την υγεία ενδιαφέρουν σε πολύ ψηλό 
βαθμό τους τουρίστες υψηλής εισοδηματικής τάξης από τις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας.  

Τα ταξιδιωτικά πακέτα για ψώνια και γενικά αγορές ποιοτικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές ή 
εκπτώσεις είναι περισσότερο δημοφιλής ανάμεσα στα άτομα που διαμένουν στις περιφέρειες της 
Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής. 

Ο τουρισμός που σχετίζεται με το γκολφ, αποτελεί έναν από τους τομείς που σημειώνει ραγδαία 
ανάπτυξη, κυρίως ανάμεσα στους επιχειρηματίες. Οι Ρώσοι που ασχολούνται με το γκολφ είναι 
συνήθως εύποροι πελάτες οι οποίοι αναζητούν υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικές διευθετήσεις σε 
προορισμούς σε όλο τον κόσμο και που διαθέτουν υποδομή για γκολφ. Επίσης, αναπτύσσονται 
ταξίδια κινήτρων που σχετίζονται με το γκολφ. 

Σύμφωνα με μελέτη της PATA, από το 2002, υπάρχει έντονη ανάπτυξη των τουριστικών 
επιχειρήσεων με μεγάλους τουριστικούς πράκτορες στην Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, και σε άλλα 
κέντρα της χώρας όπως στο Nizhniy Novgorod, Ροστόβ, Αικατερινούπολη, Novosibirsk και 
Khabarovsk, καθώς και σε άλλες πόλεις όπως το Irkutsk, Krasnoyarsk, Kazan, Σαμάρα και 
Vladivostok. 

Οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες παρουσιάζουν δυναμική παρουσία στα κύρια τουριστικά και 
μεταφορικά κέντρα. Συγκεκριμένα, περίπου δέκα εταιρείες ελέγχουν το 30-40% του όγκου της 
τουριστικής αγοράς στην Μόσχα και σε άλλες πόλεις. Οι μεσαίες και οι μικρές ταξιδιωτικές εταιρίες 
χρησιμοποιούνται σαν ταξιδιωτικοί πράκτορες από τους μεγάλους Τουριστικούς Πράκτορες. 

Σύμφωνα με το Russian Travel Monitor, ο τουρισμός από τη Ρωσία συνέχισε την ανάπτυξη του και 
το 2005.  

Ο τουρισμός υψηλής ποιότητας και πολυτελείας, έχει σημειώσει ουσιαστική ανάπτυξη με τους 
Ρώσους πελάτες, οι οποίοι αρέσκονται στις κρατήσεις των πολυτελέστερων σουιτών, στα 
ναυλωμένα γιότ, στα ταξίδια με προορισμούς της υψηλής κοινωνίας και το γκολφ. 

Ο μαζικός τουρισμός παραμένει σημαντικός στην Τουρκία και την Αίγυπτο, παρόλο που υπάρχει 
σημαντικός ανταγωνισμός το χειμώνα για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Το Internet παίζει 
σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεγάλη τουριστική αγορά, κυρίως για τρόπος διαφήμισης αν και οι 
περισσότερες κρατήσεις γίνονται εκτός διαδικτύου.  
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5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Όπως αναφέρεται στην μελέτη της PATA, η Ευρώπη αποτελεί κοντινό προορισμό για τους Ρώσους 
ενώ θεωρείται προορισμός με πλούσια ιστορία και πολιτισμό.  

Επιπλέον, οι χώρες τις Μέσης Ανατολής παρουσιάζονται σαν ένας δημοφιλής προορισμός κυρίως για 
διακοπές, ήλιο και θάλασσα.  

Η Αίγυπτος παρουσιάζει σημαντική αγορά η οποία απορροφά χειμερινό τουρισμό στην Ερυθρά 
Θάλασσα (Hurghada, Sharm-El-Sheikh) με περιοδείες στο Κάιρο και το Luxor καθώς και πακέτα 
καταδύσεων σε προσιτές τιμές. Η Αίγυπτος έχει μόνιμο γραφείο στη Μόσχα το οποίο παρέχει μεγάλη 
υποστήριξη σε θέματα ενημέρωσης και τουρισμού, το οποίο απευθύνεται τόσο στην τουριστική 
βιομηχανία όσο και στους καταναλωτές. Κατά το 2002 υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν την Αίγυπτο 
300,000 τουρίστες από την Ρωσία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός 
της Αιγύπτου όσον αφορά την Ρωσική τουριστική αγορά καθώς και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης ανήλθε στα 6 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής το 2003. Η Αίγυπτος αποτελεί έναν από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ρώσους. 

Η Τούρκικη Τουριστική Αγορά διαθέτει διακοπές με σχετικά ήπιο καλοκαίρι στην ακτή της Ανατολίας 
στη Μεσόγειο Θάλασσα, με ελκυστικά πακέτα τα οποία πολλές φορές συμπεριλαμβάνουν 
αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ξενοδοχεία ή καταλύματα.  

Η Τουρκία προσφέρει εκτενή υποστήριξη για ενημέρωση και προώθηση της τουριστικής της 
βιομηχανίας και διαθέτει μόνιμο γραφείο στη Μόσχα. Για το 2003, ο προϋπολογισμός της Τουρκίας 
για την Ρωσία και τις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια. Οι 
αφίξεις από την Ρωσία κατά το 2002, έφτασαν τις 800,000 εκ των οποίων πάνω από 200,000 
προέρχονταν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2004 
επισκέφθηκαν την Τουρκία 505,064 Ρώσοι. 

Επιπλέον, η Ελλάδα θεωρείται δημοφιλής προορισμός για τους Ρώσους, και κυρίως ως εναλλακτικός 
προορισμός για διακοπές με την οικογένεια καθώς η Τουρκία γίνεται ακριβός προορισμός. Η Κίνα, η 
Ιαπωνία, Ν. Κορέα, και το Βιετνάμ επεκτείνονται στην Ρωσική Τουριστική αγορά. Αν και 
προσφέρουν τουριστικά πακέτα με περιοδείες υψηλού κόστους λόγω της αύξησης του εισοδήματος 
των Ρώσων. Ειδικά την Κίνα επισκέφθηκαν κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2004 390,299 Ρώσοι. 
Η Κίνα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής όσον αφορά τον τουρισμό υγείας. Επιπρόσθετα, οι Ρώσοι θεωρούν 
την Δομινικανή Δημοκρατία σαν εναλλακτική επιλογή (αντί για την Ταϊλάνδη) για διακοπές με ήλιο 
και θάλασσα σε μια χώρα χωρίς τον περιορισμό της βίζας. Εναλλακτικός προορισμός για τους 
Ρώσους είναι και η Ισπανία αντί για την Τουρκία, στην οποία οι τιμές έχουν αυξηθεί σε ψηλό βαθμό. 
Για του Ρώσους είναι δημοφιλείς και οι χώρες για εκδρομές όπως η Τσεχία.  

Σύμφωνα με στοιχεία της PATA, δημοφιλής προορισμός για τους Ρώσους είναι και η Γαλλία την 
οποία επισκέφθηκαν 71,000 Ρώσοι το πρώτο εξάμηνο του 2004 σε σχέση με 41,000 την ίδια 
περίοδο το 2003. Σταθερό αριθμός επισκέψεων καταγράφει η Βουλγαρία, η Αγγλία και η Αυστρία.  

Παράλληλα, πτώση στις αφίξεις Ρώσων τουριστών παρουσιάζει η Φινλανδία, κατά 4% το πρώτο 
εξάμηνο του 2004 σε σχέση με το 2003, και η Κύπρος κατά 10% το πρώτο εξάμηνο του 2004 σε 
σχέση με το 2003,οι οποίοι θεωρούνται ακριβοί τουριστικοί προορισμοί. Τέλος, οι λιγότερο 
δημοφιλείς προορισμοί είναι η Μάλτα και η Νορβηγία. 
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6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκδίδει άδειες παραμονής, για τους Ρώσους Τουρίστες, εύκολα. ποσοστό 
αρνήσεων για έκδοση βίζας του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 4,3% σε σχέση με 15,2% που είναι το 
μέσο ποσοστό αρνήσεων ανά το παγκόσμιο.  

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία ολοκλήρωσαν σχετική συμφωνία για την 
απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων (βίζα) θα κάνει τα ταξίδια από και προς τη Ρωσία 
πιο απλά, πιο εύκολα και πιο οικονομικά, για τις κατηγορίες αυτές των πολιτών. Η συμφωνία θα 
τεθεί σε ισχύει όταν κυρωθεί και από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ.  

Όσον αφορά την Κύπρο, μέχρι σήμερα οι ταξιδιωτικοί πράκτορες στέλνουν τα έγγραφα των ατόμων 
που θα ταξιδεύσουν στην Κύπρο και αν κριθούν κατάλληλα από την Κυπριακή Πρεσβεία στη Μόσχα 
(π.χ. τα άτομα δεν βρίσκονται στο stop list) στέλνονται σε ένα δεύτερο στάδιο και τα διαβατήρια 
τους για την απόκτηση βίζα. Τον τελευταίο καιρό γίνεται προσπάθεια μηχανογραφικής σύνδεσης 
των κυριότερων τουριστικών πρακτόρων με την πρεσβεία, ώστε να στέλνουν τα στοιχεία των 
επισκεπτών απευθείας με e-mail και εφόσον κριθούν κατάλληλα τότε την βίζα να μπορούν να την 
αποκτήσουν κατά την άφιξη τους στην Κύπρο.  
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1. Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

1.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Από τις αρχές του 1960 και με την ανεξαρτησία της Κυπριακής δημοκρατίας τέθηκαν οι βάσεις για 
την ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί. Η ανάπτυξη του τομέα ήταν γρήγορη μεν αλλά ανακόπηκε 
από την Τουρκική εισβολή το 1974. Η απώλεια των δύο πιο ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών της 
Κύπρου, της Αμμοχώστου και της Κερύνειας, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή των Τούρκων, είχε 
σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της τουριστικής βιομηχανίας και της 
οικονομίας γενικότερα. Ειδικά, υπό Τουρκική κατοχή περιήλθαν περίπου 13,000 κλίνες, οι οποίες 
αντιπροσώπευαν το 71,7% της συνολικής δυναμικότητας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας του 
νησιού, πλέον 5.000 κλίνες οι οποίες βρίσκονταν υπό ανέγερση και 40% περίπου των εστιατορίων 
και κέντρων αναψυχής. 

Γι’ αυτό, επιτακτική ανάγκη μετά την Τουρκική εισβολή ήταν η όσο το δυνατόν γρηγορότερη και 
δυναμικότερη ανοικοδόμηση της Κυπριακής οικονομίας. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι ο τουρισμός θα 
ήταν ο καταλληλότερος τομέας που θα έδινε ώθηση στην οικονομία αλλά και θα συνέτεινε στην 
ευημερία της μοιρασμένης Κύπρου.  

Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Με τη συνδρομή της Κυβέρνησης και την βοήθεια του 
ιδιωτικού τομέα η τουριστική βιομηχανία έγινε ξανά η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα και 
η βασική κινητήριος δύναμη πίσω από το οικονομικό θαύμα που επιτελέστηκε στην Κύπρο μετά την 
Τουρκική εισβολή.  

 

1.2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, που σχετίζονται με τη συνεισφορά του τουριστικού τομέα στην 
οικονομία της Κύπρου, καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Τουρισμός στη 
συνολική ανάπτυξη του νησιού. Ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες της 
οικονομικής ανάπτυξης της πατρίδας μας, παρουσιάζοντας σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και στο ισοζύγιο πληρωμών.  

Σχεδιάγραμμα 27 – Συνεισφορά Τουρισμού στο ΑΕΠ (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Το πιο πάνω σχεδιάγραμμα7 παρουσιάζει το ποσοστό συνεισφοράς του τουριστικού τομέα στο 
συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου. Όπως διαφαίνεται, ο Τουρισμός αντιπροσώπευε 
την περίοδο 1999-2001 ένα ποσοστό της τάξης του 20% του ΑΕΠ. Τις επόμενες χρονιές 
παρατηρείται σταδιακή μείωση, μέχρι και το 2004 όπου η συνολική συνεισφορά του τουριστικού 
τομέα πέφτει στο 13,6% του ΑΕΠ. Αυτό αντικατοπτρίζεται και από τα αντίστοιχα στατιστικά 
στοιχεία που σχετίζονται με τα έσοδα από τον Τουρισμό. 

                                                

7 Στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία 
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Σχεδιάγραμμα 28 – Έσοδα από τον Τουρισμό σε εκ. Κ£ (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Τα έσοδα του τουριστικού τομέα παρουσιάζουν αυξητική τάση την περίοδο 1999-2001, φτάνοντας 
το 2001 στο υψηλότερο σημείο της περιόδου 1999-2004, με Κ₤1271,6 εκ.8 Στη συνέχεια τα έσοδα 
από τον τουρισμό μειώνονται σταδιακά. Το 2002 ο τουριστικός τομέας είχε απόδοση £1132,3 εκ. σε 
σύγκριση με £1271,6 εκ. το 2001, το οποίο αντιστοιχεί σε μια μείωση της τάξεως του 11,0%. 
Συγκριτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα του τουριστικού τομέα μειώθηκαν το 2004 κατά 23%, 
σε σχέση με το 2001, όπου έφτασαν στο ψηλότερο τους σημείο, για την περίοδο 1999-2004. Ακόμη 
και με αυτή τη σημαντική μείωση ο Τουριστικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους 
σημαντικότερους τομείς της Κυπριακής οικονομίας, γεγονός που διαφαίνεται και από την συμβολή 
του τουρισμού στη διατήρηση της ισορροπίας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  

Σχεδιάγραμμα 29 – Συνεισφορά του Τουριστικού τομέα στα Έσοδα από τις Εξαγωγές (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τη συνεισφορά του τουριστικού τομέα στα συνολικά έσοδα από τις 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών για την περίοδο 1999-20049. Την περίοδο 1999-2001 τα έσοδα από 
τον Τουρισμό αντιπροσώπευαν ένα αρκετά ψηλό ποσοστό των εισπράξεων από τις εξαγωγές και 
κυμαινόταν στο 38%. Το 2001 αρχίζει μία πτωτική τάση. Τα ποσοστά όμως της συμβολής του 
Τουρισμού στον συγκεκριμένο τομέα παραμένουν υψηλά αντιπροσωπεύοντας το 29,2% των 
εισαγωγών ξένου συναλλάγματος το 2004. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμβολή του τουριστικού 
τομέα στις εξαγωγές υπηρεσιών και αγαθών είναι πολύ σημαντική για την Κυπριακή οικονομία 
δεδομένης και της κρίσης που αντιμετωπίζει, λόγω της συνεχούς αύξησης των εισαγωγών. 

 

1.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας οι αφίξεις των τουριστών σημείωσαν κατά την 
1980-1995 μία σταθερή ανοδική πορεία, φτάνοντας τη χρονιά 1995 τα 2,10 εκατομμύρια. Το 1996 
παρατηρήθηκε μία μείωση στις αφίξεις της τάξης του 7,1%, η οποία τις επόμενες χρονιές 
αναχαιτίστηκε. Μετά το 1996 οι αφίξεις τουριστών ακολουθούν και πάλι αυξητική πορεία φτάνοντας 
                                                

8 Στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία 
9 Στοιχεία από Γραφείο Προγραμματισμού 
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τα 2,7 εκατομμύρια το 2001, αριθμό που αποτελεί και τον υψηλότερο σε αφίξεις τουριστών που 
καταγράφηκε κατά την περίοδο 1980-2001. Ακολούθως, όπως διαφαίνεται και στο πιο κάτω 
διάγραμμα, οι αφίξεις ακολούθησαν φθίνουσα πορεία.  

Σχεδιάγραμμα 30 – Ετήσιες Αφίξεις Τουριστών στην Κύπρο σε εκ. (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Παρά τις αυξομειώσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τον όγκο επισκεπτών, η κατανομή του 
τουριστικού ρεύματος στο χρόνο παρουσιάζει μία σταθερότητα. Όπως διαφαίνεται και από τον πιο 
κάτω πίνακα, η τουριστική δραστηριότητα επικεντρώνεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Σχεδιάγραμμα 31 – Μηνιαίες Αφίξεις Τουριστών στην Κύπρο 1990-2004 σε χιλιάδες (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Παρόλο που η χρονική περίοδος υψηλού όγκου επισκεπτών εκτείνεται σε μία περίοδο πέντε μηνών, 
δηλαδή, μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες που 
συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους αριθμούς επισκεπτών. Το γεγονός αυτό, είναι ένα 
χαρακτηριστικό το οποίο οφείλεται στην εποχικότητα του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο. Ο 
πίνακας που ακολουθεί παραθέτει συγκριτικά την ποσοστιαία κατανομή του τουριστικού ρεύματος 
στο χρόνο, για την περίοδο 2001-2004. 
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Πίνακας 6 – Ετήσια Κατανομή Αφίξεων Τουριστών στην Κύπρο ανά τετραμηνία (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 

 Ιαν.-Μάρτ. Απρ.-Ιούν. Ιούλ.-Σεπτ. Οκτ.-Δεκ. 
2001 10,6% 32,8% 39,8% 16,8% 
2002 10,9% 31,1% 38,7% 19,2% 
2003 9,9% 28,8% 40,4% 20,8% 
2004 10,4% 30,6% 39% 20,1% 

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία παρέχουν πληροφορίες και για τη γεωγραφική κατανομή του 
τουριστικού ρεύματος10. Σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών 
επικεντρώνεται στις περιοχές της Επαρχίας Πάφου, συμπεριλαμβανομένης της Πόλης Χρυσοχούς, 
αλλά και στις περιοχές Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Μόνο στις περιοχές αυτές κατά την περίοδο 
2001-2003, επικεντρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό τουριστικού ρεύματος το οποίο κυμαινόταν 
από 56,3% μέχρι και 69,3%. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περιοχές Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου 
σημειώνουν ποσοστά που ξεπερνούν το 30% του συνολικού όγκου επισκεπτών.  

Σχεδιάγραμμα 32 – Περιοχή Διαμονής Τουριστών στην Κύπρο (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Σχεδιάγραμμα 33 – Μέσος όρος Διαμονής Τουριστών στην Κύπρο (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Όσον αφορά το μέσο όρο διαμονής, ανά επαρχία και περιοχή, ο ψηλότερος μέσος όρος διαμονής 
παρουσιάζεται, σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχεία, στις περιοχές της ενδοχώρας11 αλλά και στις 
Επαρχίες Λάρνακας και Πάφου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος όρος διαμονής το 2004 έχει μειωθεί 
σε σχέση με το 200312. 

Σχεδιάγραμμα 34 – Είδος Καταλύματος που Διέμειναν οι Τουρίστες στην Κύπρο ανά Περιοχή Διαμονής Τουριστών κατά το 
2004 (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 
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Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των περιηγητών για το έτος 2004, κατά είδος 
διαμονής και επαρχία13. Όπως διαφαίνεται, ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών επιλέγει για την 
παραμονή του στην Κύπρο, ξενοδοχεία και διάφορου τύπου Οργανωμένα Διαμερίσματα. Ιδιαίτερα 
ψηλό ποσοστό επισκεπτών διαμένει επίσης, κατά την παραμονή του στην Κύπρο, σε Φίλους και 
Συγγενείς ή σε Ιδιόκτητα Διαμερίσματα. Ιδιαίτερα έντονο παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό στα 
Ορεινά Θέρετρα, στις περιοχές της ενδοχώρας καθώς και στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα προέλευσης των τουριστών, 
παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά με τις κύριες αγορές του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. 
Όπως διαφάνηκε μέσα από την ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού, οι κύριες χώρες προέλευσης των επισκεπτών είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο, η 
Γερμανία, η Ελλάδα, η Σουηδία και η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των πρώην χωρών μελών της 
ΕΣΣΔ. Οι πιο πάνω χώρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό πέραν του 75% του όγκου επισκεπτών στην 
Κύπρο.  

Την πρώτη θέση, όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των επισκεπτών για την περίοδο 2001-2004, 
κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τη δεύτερη η Γερμανία με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ από 
5,6% μέχρι και 7,9%. Όσον αφορά τη Γερμανική Αγορά, παρατηρήθηκε μείωση τα έτη 2002 και 
2003, σε σύγκριση με το έτος 2001. Το 2004 αποτέλεσε χρονιά ανάκαμψης της Γερμανικής Αγοράς, 
τα ποσοστά της οποίας παραμένουν όμως μειωμένα σε σύγκριση με το 2001. Τα τελευταία δύο 
χρόνια παρουσιάζει πτωτική πορεία και η αγορά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των πρώην 
χωρών μελών της ΕΣΣΔ. Το έτος 2004 η συγκεκριμένη αγορά σημείωσε τα χαμηλότερα ποσοστά.  

                                                

11 Οι περιοχές της ενδοχώρας περιλαμβάνουν περιοχές όπως Τόχνη, Καλαβασό, ορεινές και ημιορεινές περιοχές πέρα των 
Ορεινών Θέρετρων 
12 Στοιχεία από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού 
13 Στοιχεία από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    45

  

Πίνακας 7 – Αφίξεις τουριστών στην Κύπρο ανά χώρα Προέλευσης (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) 

  2001 2002 2003 2004 

 Χώρα 
Προέλευσης  

Αριθμός 
Επισκεπτών 

% συνολικού 
όγκου 

επισκεπτών 

Αριθμός 
Επισκεπτών 

% συνολικού 
όγκου 

επισκεπτών 

Αριθμός 
Επισκεπτών 

% συνολικού 
όγκου 

επισκεπτών 

Αριθμός 
Επισκεπτών 

% συνολικού 
όγκου 

επισκεπτών 
Ην. Βασίλειο 1,486,700 55.1 1,337,640 55.3 1,347,037 58.5 1,332,846 56.7 
Γερμανία 214,149 7.9 173,711 7.2 129,028 5.6 161,568 6.9 
Ελλάδα 89,758 3.3 93,217 3.9 110,220 4.8 133,413 5.7 
Σουηδία 127,415 4.7 99,750 4.1 86,819 3.8 83,959 3.6 

Ρωσία & 
πρώην μέλη 
ΕΣΣΔ 

128,504 4.8 122,961 5.1 11,4792 5.0 83,816 3.6 
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2. Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

2.1. ΑΦΙΞΕΙΣ 

Η Ρωσική αγορά παρουσιάζεται ως μια αναδυόμενη αγορά για την τουριστική βιομηχανία της 
Κύπρου. Το 50% των ταξιδιών που κάνουν οι Ρώσοι είναι στην Ευρώπη. Η Κύπρος μπορεί να 
απορροφήσει ένα σημαντικό μέρος του ρωσικού εξερχόμενου τουρισμού.  

Το ποσοστό επί των συνολικών αφίξεων στην Κύπρο από την Ρωσία έχει περιοριστεί κατά το 2004 
στο 3,57%. Η τουριστική κίνηση από τη Ρωσία προς την Κύπρο είχε φθάσει κατά το 1997 στο 
μέγιστο αριθμό των 221.854 αφίξεων, και έκτοτε υπάρχει μια σταθερή μείωση αριθμητική και 
ποσοστική φτάνοντας το 2004 τις 83.183 αφίξεις μόνο. Παρά τα σκαμπανεβάσματα αυτό η Ρωσία 
διατηρήθηκε ανάμεσα στις 5 κυριότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της Κύπρου κατά την 
τελευταία δεκαετία, και τις χρονιές 1996-1998 έφτασε την 3η θέση (μετά από το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Γερμανία) ξεπερνώντας παραδοσιακές αγορές όπως της Σουηδίας και της Ελβετίας. Στην 3η 
θέση ήταν και το 2002, ενώ το 2003 ήταν στην 4η και το 2005 στην 5η14. 

Στο Σχεδιάγραμμα που παρατίθεται πιο κάτω δίδεται η εικόνα της εξέλιξης του τουριστικού 
ρεύματος από την τουριστική αγορά της Ρωσίας. 

Σχεδιάγραμμα 35 – Αφίξεις από Ρωσία στην Κύπρο και Ποσοστό τους στο Σύνολο Αφίξεων (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
Κυπριακής Δημοκρατίας) 15 
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Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τον αριθμό των πτήσεων από τη Ρωσία προς την Κύπρο 
από το 2000 μέχρι και τον Ιούλιο του 2005. Όπως είναι προφανές, οι περισσότερες πτήσεις 
προέρχονται από την Μόσχα. Με σαφώς μικρότερους αριθμούς ακολουθούν πτήσεις από την Αγία 
Πετρούπολη και την Αικατερινούπολη. Ο μεγαλύτερος όγκος πτήσεων παρουσιάζεται κατά τους 
μήνες Απρίλιο με Σεπτέμβριο. Παρατηρείται επίσης μείωση των πτήσεων προς την Κύπρο από το 
2003 και μετά, σε σχέση με το 2000 και το 2002. 

                                                

14 Η ιεράρχηση έγινε με βάση στατιστικά στοιχεία αφίξεων από την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
15 Μέχρι και το 1993 συμπεριλαμβάνονταν οι Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
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Σχεδιάγραμμα 36 – Αφίξεις από Ρωσία στα Αεροδρόμια της Κύπρου ανά πόλη προέλευσης (Πηγή: Πολιτική Αεροπορία Κύπρου) 
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Από τη Ρωσία προς την Κύπρο πετούν αεροπλάνα των εταιριών Aeroflot (προς Λάρνακα) Transaero 
(προς Πάφο) ενώ για πτήσεις προς τη Ρωσία διενεργούνται από τις Κυπριακές Αερογραμμές ενώ 
δικαίωμα έχει και η αεροπορική εταιρεία Ήλιος (από την Πάφο, δικαίωμα που δεν έχει ασκήσει 
ακόμα). 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκυψε το φλέγον ζήτημα της προσγείωσης 
ρωσικών φορτηγών και επιβατηγών αεροπλάνων μη συμβατών με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, για 
λόγους υπερβολικού θορύβου. Η ευρωπαϊκή οδηγία είναι δεσμευτική για την Κύπρο και απαγορεύει 
πτήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια των αεροπλάνων που δεν πληρούν τα κριτήρια σχετικά με το 
θόρυβο (chapter 3). Με βάση τις διαπραγματεύσεις που έγιναν κατά το 2004 με τη Ρωσία, η 
τελευταία έδωσε χρονοδιάγραμμα για τερματισμό των τακτικών πτήσεων προς την Κύπρο που δεν 
τηρούν την οδηγία με το τέλος του 2005. Επίσης, η ρωσική πλευρά ανέφερε ότι οι ναυλωμένες 
πτήσεις που δεν είναι συνεχείς, και διεξάγονται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα 
μειώνονται κατά 25% σε κάθε περίοδο του Διεθνούς Οργανισμού Αεροπορικών Μεταφορών (IATA )-
διαδικασία κάτι που ξεκίνησε στα μέσα του 2005. Οι συγκεκριμένες διευθετήσεις σχετίζονται και με 
την ανανέωση του στόλου των ρωσικών αεροπορικών εταιριών που πετούν σε Ευρωπαϊκά 
Αεροδρόμια αφού το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Συνολικά από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι και τον Οκτώβριο του ιδίου χρόνου, 92,692 χιλιάδες 
άτομα από τη Ρωσία επισκεφθήκαν την Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
όπως δείχνει και το διάγραμμα που ακολουθεί, ο αριθμός τουριστών από τη Ρωσία μειώθηκε 
σημαντικά κατά το 2004 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρόλα αυτά το 2005 παρατηρείται 
ανάκαμψη του αριθμού των επισκεπτών από τη Ρωσία σε σχέση με το 2004. 
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Σχεδιάγραμμα 37 – Αφίξεις Ρώσων Τουριστών στην Κύπρο κατά την περίοδο 2001-Οκτ. 2005 (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
Κύπρου) 
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Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι και οι καταναλωτικές συνήθειες των τουριστών που 
επισκέπτονται την Κύπρο. Είναι γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού των τουριστών δεν αποφέρει 
απαραίτητα και αύξηση των εσόδων της χώρας. Μια άλλη μεταβλητή που επηρεάζει τα έσοδα είναι 
οι δαπάνες των τουριστών κατά την διάρκεια της παραμονής τους.  

 

2.2. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η Μονάδα Οικονομικών Ερευνών (ΜΟΕ) μελέτησε στοιχεία που συνέλεξε ο ΚΟΤ σχετικά με τις 
δαπάνες των τουριστών κατά το 2000/2001. Συγκεκριμένα έγιναν 39730 συνεντεύξεις με τουρίστες 
εκ των οποίων περίπου το 84% ανέφερε ότι είχε αγοράσει ταξιδιωτικό πακέτο. Χρησιμοποιώντας τα 
στοιχειά αυτά το ΜΟΕ μελέτησε τις δαπάνες των τουριστών που έρχονται με ταξιδιωτικό πακέτο16. Η 
εν λόγω ανάλυση κατέδειξε ότι οι Ρώσοι τουρίστες ξοδεύουν κατά περίπου 23% περισσότερο από 
τους Βρετανούς (το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη τουριστική αγορά). Επιπλέον, 
ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία που παραθέτει η Στατιστική Υπηρεσία κατά το 2004. Όπως φαίνεται 
από το διάγραμμα που ακολουθεί, τόσο κατά το 2003 όσο και κατά το 2004 οι Ρώσοι τουρίστες όχι 
μόνο ξοδεύουν περισσότερο από το μέσο όρο αλλά και περισσότερο από όλους τους άλλους 
επισκέπτες. 

                                                

16 Νικολαϊδου Ν., και Σ. Χατζησπύρου ‘Παράγοντες που Επηρεάζουν την Καταναλωτική Συμπεριφορά και Ευημερία των 
Τουριστών στην Κύπρο’, Δοκίμιο Οικονομικής Πολιτικής, Μονάδα Οικονομικών Ερευνών, (υπό έκδοση). 
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Σχεδιάγραμμα 38 – Κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών (K£) κατά χώρα συνήθους διαμονής, 2003-2004 (Πηγή: Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου) 

 

Τα άτομα άνω των 11 χρόνων και οι επισκέπτες που έρχονται για διακοπές φαίνεται ότι έχουν 
ψηλότερες δαπάνες. Άλλη μεταβλητή που εντόπισε η ανάλυση ήταν ότι οι τουρίστες που μένουν σε 
ξενοδοχεία 3 και 5 αστέρων συνήθως ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Σημαντικό εύρημα είναι ότι 
όταν η διατροφή συμπεριλαμβάνεται στο ταξιδιωτικό πακέτο οι δαπάνες για τους τουρίστες 
μειώνονται σημαντικά. Επιπλέον, λιγότερες δαπάνες έχουν οι επισκέπτες που επιλέγουν ορεινά 
θέρετρα.  

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο έχουν σαφώς ψηλότερες 
δαπάνες από τους επισκέπτες άλλων περιόδων. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
τόσο οι ημερήσιες όσο και οι δαπάνες των Ρώσων τουριστών κατά άτομο είναι ψηλότερες από τα 
ποσά που δαπανούν κατά μέσο όροι οι τουρίστες άλλων χωρών. Τον Απρίλιο του 2005 η ημερησία 
δαπάνη ανήλθε στις £45, μια τιμή όχι ιδιαίτερα ψηλή αν αναλογιστεί κανείς ότι παλιότερα 
κυμαινόταν από £50-£60 το άτομο. Η ίδια εικόνα ισχύει και για τις δαπάνες των Ρώσων τουριστών 
ανά άτομο. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2005, οι δαπάνες των Ρώσων τουριστών κατά άτομό 
ήταν £394 σε σχέση με £337 που αντιστοιχεί στις στο μέσο όρο δαπάνης κατά άτομο τουριστών 
άλλων εθνικοτήτων. 
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Σχεδιάγραμμα 39 – Δαπάνες σε λίρες Κύπρου (£) ανά άτομο (PP) και ανά μέρα (PD) από επισκέπτες από τη Ρωσία (Πηγή: 
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 
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2.3. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας οι Ρώσοι 
επισκέπτες στην Κύπρο διαμένουν στην Κύπρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι οι 
επισκέπτες από όλες τις χώρες σαν σύνολο. Ο μέσος όρος διαμονής ήταν ψηλότερος τον Αύγουστο 
και τον Νοέμβριο του 2003, όπου έφτασε τις 14.8 μέρες. Αντίθετα από το 2003 η χαμηλότερη 
διάρκεια παραμονής από Ρώσους Επισκέπτες στο νησί ήταν τον Μάρτιο του 2004 όπου ήταν μόνο 
7.5 μέρες. Παρακολουθώντας την πορεία του μέσου όρου διαμονής των Ρώσων στο νησί από το 
2003 κάποιος μπορεί να δει ότι ο μέσος όρος διαμονής σε μέρες από Ρώσους επισκέπτες στο νησί 
μειώνεται.  

Σχεδιάγραμμα 40 – Μέσος Όρος Διαμονής (σε μέρες) από επισκέπτες από τη Ρωσία (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 
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Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα είδη καταλύματος στα οποία προτιμούν να διαμένουν οι 
Ρώσοι τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο. Περίπου το 52% των Ρώσων τουριστών κατά το 
2004 επέλεξαν ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, το 29% επέλεξαν ξενοδοχεία 3 αστέρων ενώ 
οργανωμένα διαμερίσματα επέλεξε μόνο το 9,7%. Αντίθετα τα άλλα είδη καταλύματος 
χρησιμοποιούνται από τους Ρώσους τουρίστες σπάνια. 
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Πίνακας 8 – Διανυκτερεύσεις ανά είδος καταλύματος από επισκέπτες από τη Ρωσία για το 2003-2004 (Πηγή: ΚΟΤ)  

Guest nights in Collective 
Accommodation by Type 

Τουρίστες 
2003 Ρώσοι 2003 Τουρίστες 

2004 
Ρώσοι 
2004 

5* Star Hotels 11.0% 24.7% 10.9% 23.9% 
4* Star Hotels 24.2% 29.7% 26.6% 28.0% 
3* Star Hotels 19.6% 25.2% 20.4% 29.3% 
2* Star Hotels 2.5% 7.1% 2.3% 6.0% 
1* Star Hotels 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 
Σύνολο Star Hotels 57.4% 86.7% 60.3% 87.2% 
Hotel Apartments DL 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% 
Hotel Apartments A 14.9% 4.4% 13.3% 4.8% 
Hotel Apartments B 9.7% 5.4% 8.5% 4.5% 
Hotel Apartments C 1.1% 0.3% 1.2% 0.3% 
Σύνολο Hotel Apartments 25.8% 10.5% 23.0% 9.7% 
Tourist Villages A 10.1% 1.0% 11.7% 1.3% 
Tourist Villages B 1.1% 0.1% 0.1% 0.0% 
Σύνολο Tourist Villages 11.2% 1.1% 11.8% 1.3% 
LUXURY Tourist Villas 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 
Tourist Villas A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Tourist Villas B 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 
Σύνολο Tourist Villas 0.5% 0.2% 0.6% 0.3% 
Traditional Buildings - Hotels 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 
Traditional Buildings - Hotel Apartments 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 
Σύνολο Traditional Buildings 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 
Tourist Apartments 4.8% 1.6% 4.0% 1.6% 
Σύνολο 4.8% 1.6% 4.1% 1.6% 

 

2.4. ΔΙΑΜΟΝΗ 

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2004 υποδεικνύουν ότι οι πόλεις της Κύπρου στις 
οποίες διαμένουν οι Ρώσοι, είναι η Λεμεσός και η Πάφος με 33% και 30% αντίστοιχα, ακολουθεί η 
Αγία Νάπα με 18% ενώ οι ακόλουθες πόλεις με μικρότερα ποσοστά. Σε σχέση με το σύνολο των 
τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο κατά το 2004 οι Ρώσοι προτιμούν περισσότερο τη Λεμεσό 
και λιγότερο το Παραλίμνι. 
Σχεδιάγραμμα 41 – Διαμονή από Ρώσους επισκέπτες ανά Περιοχή στην Κύπρο 2004 (Tourists by Location of Stay) (Πηγή: ΚΟΤ) 
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3. ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Πολλά είναι τα στοιχεία και οι παράγοντες που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, όπως 
είναι ο πολιτισμός, η κουλτούρα, τα αρχαία μνημεία, οι ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και το ωραίο 
φυσικό περιβάλλον που μπορούμε να βρούμε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Ο τουρισμός είναι ένα 
εθνικό θέμα για την Κύπρο. Από το 1974 και μετά η οικονομία του νησιού βασίστηκε και έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στον τριτογενή τομέα, τον τομέα δηλαδή των υπηρεσιών, δεδομένου ότι 
είχε πλέον χάσει τις κύριες πηγές άντλησης πόρων από τον πρωτογενή τομέα, που μέχρι τότε 
αποτελούσε τη βασική πηγή εισοδημάτων για τον τόπο. Με αυτά τα δεδομένα, είναι γενικώς 
αποδεκτό ότι η Κύπρος πλέον στηρίζεται στον τουρισμό και ζει από αυτόν. Η κυπριακή οικονομία 
βασίζεται ιδιαίτερα στα έσοδα που λαμβάνει κάθε χρόνο από τον τουρισμό. Εκτός από τον ήλιο και 
τη θάλασσα, η Κύπρος είναι σε θέση να προσφέρει και πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τον τουρισμό. Χρειάζεται βέβαια να γίνουν πολλά βήματα ακόμη για να επιτύχουμε τα 
επιθυμητά για όλους αποτελέσματα, αν όμως τα βήματα αυτά γίνουν σωστά τα οφέλη για την 
οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας γενικά θα είναι τεράστια. 

Η Κύπρος βέβαια δεν πρέπει να φροντίσει μόνο για την αύξηση του αριθμού των τουριστών. Κύριο 
μέλημα μας πρέπει να είναι η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στον αριθμό των τουριστών, δηλαδή 
των αφίξεων, σε σχέση με την αύξηση των εσόδων από αυτό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία 
οριακή αύξηση των αφίξεων από το εξωτερικό, με παράλληλη μείωση όμως των εσόδων για την 
τουριστική μας βιομηχανία. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί φλέγον θέμα για 
την κυπριακή οικονομία, αλλά και τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν, τόσο οι κρατικοί 
φορείς, όσο και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς στο θέμα του τουρισμού γενικότερα.  

Ο τουρισμός είναι όμως και ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας. Ειδικά για ένα μέρος όπως είναι η 
Κύπρος, μία χώρα μικρού μεγέθους, οι εξωγενείς παράγοντες είναι πολύ εύκολο να την επηρεάσουν. 
Οι διάφορες κρίσεις που μπορεί να συμβαίνουν γύρω από το γεωγραφικό χώρο της Κύπρου 
(πόλεμοι, συρράξεις, φυσικές και άλλες καταστροφές) είναι συνήθως σε θέση να επηρεάζουν το 
τουριστικό προϊόν και να επιφέρουν αναπάντεχα αποτελέσματα. Η Κύπρος βασίζεται πολύ στον 
τομέα του τουρισμού και κυρίως στις παραδοσιακές αγορές που έχει και την στηρίζουν. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων το έχει η Μεγάλη Βρετανία, μεγάλος αριθμός τουριστών έρχεται από 
τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Ρωσία και τις Σκανδιναβικές χώρες.  

Η Κύπρος σήμερα έχει να ανταγωνιστεί πολλές περιοχές στον τομέα του τουρισμού. Οι γειτονικές 
προς αυτήν χώρες έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, 
το δικό τους τουριστικό προϊόν και έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Οι περισσότερες χώρες που 
βρίσκονται πολύ κοντά στην Κύπρο είναι σε θέση σήμερα να προσφέρουν ήλιο, θάλασσα, παραλίες 
και γενικά ένα πολύ καλό κλίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου συνδυάζοντας τα όμως και 
με πολύ καλές ξενοδοχειακές μονάδες, σε πολύ χαμηλές τιμές, και το κυριότερο χαμηλότερες από τις 
τιμές της Κύπρου. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πολύ απλός. Οι γειτονικές χώρες, όπως είναι η 
Τουρκία και η Αίγυπτος, οι χώρες της Βορείου Αφρικής, όπως είναι η Τυνησία και το Μαρόκο, οι 
Μεσογειακές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ισπανία και η Ελλάδα, αλλά και άλλες ανερχόμενες 
αγορές όπως είναι η Βουλγαρία και γενικότερα τα Βαλκάνια, έχουν σήμερα το συγκριτικό 
πλεονέκτημα του φθηνού εργατικού κόστους που τους επιτρέπει την προσφορά χαμηλότερων τιμών 
στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα τους. Είναι σε θέση, κυρίως λόγω του χαμηλού βιοτικού επιπέδου 
που αυτές απολαμβάνουν (με εξαίρεση την Ισπανία και την Ελλάδα) να εργοδοτούν άτομα με πολύ 
χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που απαιτούνται σήμερα στην Κύπρο, προσφέροντας παράλληλα 
τις ίδιες, αν όχι και καλύτερες υπηρεσίες. 

Η Κύπρος εδώ και κάποιο διάστημα έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει και πιέσεις από το εσωτερικό της, 
λόγω του επερχόμενου ανταγωνισμού από τις νέο-αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές που 
βρίσκονται στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού. Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα σε αυτή την 
περιοχή του νησιού δεν είναι ικανές να προκαλέσουν την ανησυχία των τουριστικών φορέων της 
ελεύθερης Κύπρου στο παρών στάδιο. Είναι όμως σε θέση να προκαλέσουν αυτή την ανησυχία μέσα 
στα επόμενα χρόνια. Οι κλίνες στο Βόρειο τμήμα του νησιού είναι ελάχιστες για να μπορούν να 
ικανοποιήσουν μεγάλο αριθμό τουριστών, και πολλές από αυτές είναι και ακατάλληλες, αφού δεν 
πληρούν τα πρότυπα που οι τουριστικοί πράκτορες (tour operators) απαιτούν για την προώθηση και 
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πώληση ενός προορισμού. Παρόλο που οι Τουρκοκύπριοι κάνουν τεράστιες προσπάθειες για την 
βελτίωση και ανάπτυξη του δικού τους τουριστικού προϊόντος, εντούτοις δεν είναι λίγα και τα λάθη 
τα οποία κάνουν προκειμένου να προβούν σε μία γρήγορη ανάπτυξη και να γίνουν ανταγωνιστικοί 
με το τουριστικό προϊόν που προσφέρεται στις ελεύθερες περιοχές, κυρίως στο θέμα του αριθμού 
των κλινών. Όπως αναφέρθηκε, η ανέγερση των διαφόρων ξενοδοχειακών μονάδων γίνεται 
ασύστολα, και χωρίς τις απαραίτητες μελέτες και προβλέψεις για την καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος του νησιού, με αποτέλεσμα πολλές παρθένες περιοχές να κινδυνεύουν να χάσουν τη 
φυσική ομορφιά τους, πέφτοντας θύματα του εύκολου κέρδους. Σύμφωνα με δηλώσεις από 
ταξιδιωτικούς πράκτορες στην Κύπρο, και από ξενοδόχους, δεν παρατηρείται πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον από τους ξένους να επισκεφθούν τις κατεχόμενες περιοχές. Κάποιοι από αυτούς 
περιορίζονται σε μονοήμερες κυρίως εκδρομές ή κάποιες απλές επισκέψεις. Χαρακτηριστικά 
αναφέρθηκε ότι: «πολλοί πελάτες του ξενοδοχείου μας που έχουν επισκεφθεί τα κατεχόμενα, 
δηλώνουν ότι δεν είναι πολύ χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό στην Κύπρο, και λένε ότι δεν τους 
άρεσε πολύ, προκειμένου να μην στενοχωρήσουν εμάς τους Ελληνοκύπριους». Η επιθυμία για 
μετάβαση στην κατεχόμενη Κύπρο ποικίλει ανάλογα και με τη χώρα προέλευσης του τουριστών. 
Επειδή όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, η κυπριακή τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτική και να κάνει κάποιες κινήσεις για τη διαφύλαξη του τουριστικού προϊόντος του νησιού. 

Κατά γενική ομολογία και σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι τουριστικοί φορείς, ο τουρισμός στην Κύπρο 
προέρχεται από όλες τις κατηγορίες ατόμων. Οι κατηγορίες τουριστών διαχωρίζονται κυρίως με 
βάση την εποχή άφιξης, αλλά και με βάση την πόλη στην οποία διαμένουν στην Κύπρο. Γενικά 
μπορεί να λεχθεί ότι στην Κύπρο έρχονται νεαροί, ηλικίας 20 – 30 χρόνων, νεαρά ζευγάρια μέχρι και 
40 χρόνων, άτομα μέσης ηλικίας, τα οποία έρχονται συνήθως με τις οικογένειες τους, άτομα τρίτης 
ηλικίας και συνταξιούχοι, αλλά και επιχειρηματίες και επαγγελματίες που έρχονται στην Κύπρο για 
επαγγελματικούς λόγους. Επίσης στην Κύπρο έρχονται άτομα για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων, 
όπως είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού, ή και οι εταιρείες που 
επιλέγουν την Κύπρο σαν ένα προορισμό για τη διεξαγωγή συνεδρίων ή ταξιδιών κινήτρων.  

Την περίοδο του καλοκαιριού, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη κίνηση σε τουρισμό στην 
Κύπρο, έρχονται κυρίως νεαροί, νεαρά ζευγάρια και οικογένειες, που κύριο σκοπό του ταξιδιού τους 
έχουν τον ήλιο, τη θάλασσα και τις παραλίες. Τα άτομα πιο μεγάλης ηλικίας, οι συνταξιούχοι, αλλά 
και διάφορες ομάδες, έρχονται κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ή τους μήνες μετά το καλοκαίρι, 
δηλαδή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι επιχειρηματίες, που σκοπό τους έχουν το 
επαγγελματικό καθαρά ταξίδι, συνήθως ταξιδεύουν τους χειμερινούς μήνες, και οι περισσότεροι 
περιορίζονται στην πόλη της Λευκωσίας, τα ξενοδοχεία της οποίας εργάζονται ως επί το πλείστον με 
αυτού του είδους πελάτες. Τους χειμερινούς μήνες παρατηρείται και η μεγαλύτερη κίνηση σε 
γκρουπ που έρχονται για συνέδρια ή για ταξίδια κινήτρων, αλλά και για αθλητικό τουρισμό, όπως 
είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες. 

 

3.2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Οι διάφοροι φορείς του τουρισμού στην Κύπρο, στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν είναι και πολύ 
αισιόδοξοι για το μέλλον του τομέα στα επόμενα χρόνια. Αιτία γι’ αυτό αποτελεί κυρίως το θέμα του 
ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής μας κυρίως. Μερικά από τα σχόλια που πήραμε 
σχετικά με το μέλλον του τομέα αποδεικνύουν ακράδαντα τα παραπάνω: «Το μέλλον είναι ζοφερό, 
και υπάρχει έντονος ανταγωνισμός», «Υπάρχει το πρόβλημα του ανταγωνισμού με άλλες χώρες». 
Ενώ η Κύπρος έχει πολλά να προσφέρει στον τουρίστα, και σαφώς έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα 
του καλού καιρού, εντούτοις χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλές ενέργειες για να μπορέσει να 
κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα και να παραμείνει ένας καλός, ανταγωνιστικός και ελκυστικός 
τουριστικός προορισμός. Εδώ εναποθέτουν και τις ελπίδες του οι εργαζόμενοι στην τουριστική 
βιομηχανία, οι οποίοι και πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Οι προσπάθειες αυτές 
για τη βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος έχουν αρχίσει να γίνονται, είναι όμως και πολλοί οι 
αστάθμητοι παράγοντες που είναι σε θέση να επηρεάσουν αρνητικά την Κύπρο ειδικά στο θέμα του 
τουρισμού. Οι διάφορες συρράξεις γύρω από την περιοχή της Κύπρου, οι πόλεμοι, αλλά και οι 
φυσικές καταστροφές που μπορεί να συμβαίνουν κατά καιρούς, είναι κάποιοι μόνο από τους 
εξωγενείς παράγοντες που βάζουν την Κύπρο σε μία πολύ δύσκολη θέση, με αποτέλεσμα ο τομέας 
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του τουρισμού να περνά από διάφορα σκαμπανεβάσματα και να μην υπάρχει σταθερότητα και 
ασφάλεια.  

Η Κύπρος διαθέτει μία υποδομή, η οποία όμως έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν αρκεί, ή 
ότι χρειάζεται κάποιου είδους αναβάθμιση και βελτίωση. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι «για να 
επιτύχουμε την ποιότητα που θέλουμε πρέπει να δώσουμε έμφαση στην υποδομή», χρειαζόμαστε 
έργα υποδομής, δεν αρκούν μόνο αυτά που κάνουν οι ξενοδόχοι από μόνοι τους», στην υποδομή 
έχουμε μεγάλο πρόβλημα». Παρόλο που έχουμε ξενοδοχεία που μπορεί να προσφέρουν πολλές 
υπηρεσίες, κάποιοι παράγοντες όπως είναι το θέμα της τιμής ή το ζήτημα του προσωπικού φέρνουν 
τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά στο θέμα του τουρισμού και της προσέλκυσης 
πελατών. Αυτοί είναι και μερικοί από τους λόγους που οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά 
και άλλοι φορείς του τουρισμού, βλέπουν πολύ ζοφερό και όχι τόσο αισιόδοξο το μέλλον του τομέα 
για την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα του ξένου εργατικού δυναμικού απασχολεί πολύ τα 
τελευταία χρόνια τα άτομα που εργάζονται κυρίως στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ανάγκη 
μείωσης του κόστους από τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις άλλες μονάδες, αναγκάζει πολλές 
φορές τους εργοδότες να προσλαμβάνουν ξένο εργατικό δυναμικό, το οποίο κυρίως προέρχεται από 
τις ανατολικές χώρες, όπως είναι η Πολωνία, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Λευκορωσία, η Ουκρανία, η 
Γεωργία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση, αν όχι και την τελειωτική εξαφάνιση της ταυτότητας 
και της μοναδικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, και ειδικά της κυπριακής φιλοξενίας, η 
οποία αποτελεί βασικό συστατικό της εικόνας της Κύπρου προς τα έξω σαν τουριστικό προορισμό. 
Αντίθετα ο Κύπριος υπάλληλος έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, αυτό της γλώσσας. Οι 
Κύπριοι, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μιλούν την αγγλική γλώσσα, γεγονός που τους βοηθά 
ιδιαίτερα στην επικοινωνία και επαφή τους με τους ξένους τουρίστες. Ακόμη, είναι σε θέση τις 
περισσότερες φορές να δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές ή και πληροφορίες προς τον τουρίστα, 
σχετικά με αξιοθέατα, θεάματα, ή άλλου είδους τουριστικές πληροφορίες. Ακριβώς για το σημείο 
αυτό, ξενοδόχος μας ανέφερε ότι «δεν υπάρχει σήμερα η φιλοξενία που είχαμε παλιά, έχει αρχίσει 
να φθείρεται, και ένας λόγος είναι το προσωπικό που προσλαμβάνουμε από άλλες χώρες». 
Παραδοσιακά η Κύπρος βασίζεται στην κυπριακή φιλοξενία, ένα στοιχείο που αποτελεί βασικό 
παράγοντα προσέλκυσης τουριστών, αλλά και στοιχείο που στηρίζει πολύ τον επαναλαμβανόμενο 
τουρισμό, για τον οποίο η Κύπρος φημίζεται. Έτσι λοιπόν, η Κύπρος θα πρέπει να προσέξει πολύ 
σοβαρά το θέμα της φιλοξενίας και να το διαφυλάξει όσο καλύτερα μπορεί, προκειμένου να μην 
χάσει στον τομέα του τουρισμού.  

Παράλληλα με τη φιλοξενία, η Κύπρος θα πρέπει να διαφυλάξει και τον πλούσιο πολιτισμό που 
διαθέτει. Εκτός αυτού, θα πρέπει να φροντίσει να τον βγάλει προς τα έξω και να τον προβάλει με 
τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να μπορεί να αποτελεί κίνητρο για τους ξένους να επισκεφθούν το νησί 
και να θαυμάσουν το μεγαλείο της κυπριακής κουλτούρας και του κυπριακού πολιτισμού. Γενικότερα 
η Κύπρος έχει μεγάλη ανάγκη από την αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος έτσι ώστε αυτό 
να συνάδει με το «value for money». Είναι αδύνατο σήμερα η τουριστική βιομηχανία να μπει σε 
διαδικασίες μείωσης των μισθών για να συγκρατήσει το κόστος, μπορεί όμως να βελτιώσει και να 
αυξήσει την ποιότητα του προϊόντος που προσφέρει με σκοπό να δίνει στον πελάτη αυτό που 
πραγματικά πληρώνει. Η Κύπρος δεν θα πάψει να θεωρείται ακριβός προορισμός, αυτή είναι η 
πραγματικότητα, εφόσον όμως είναι πολύ δύσκολο να μειωθούν οι τιμές, δεδομένου και του 
βιοτικού επιπέδου της Κύπρου, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αναβαθμιστεί η ποιότητα του 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και μάλιστα σύντομα.  

Αυτό, και σε συνδυασμό με τη δημιουργία και ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, που η 
Κύπρος έχει αρχίσει να προσφέρει θα επαναφέρουν το νησί στον τουριστικό χάρτη της περιοχής, 
σαν ένα προορισμό ήλιου και θάλασσας, αλλά και πολλών άλλων δραστηριοτήτων που ο ξένος 
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ερχόμενος εδώ. Οι δραστηριότητες αυτές όμως θα πρέπει να 
προσφέρονται σε ανάλογα επίπεδα με τα οποία ο τουρίστας έχει πληρώσει και περιμένει να 
απολαύσει. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού, το οποίο και συγχαίρουν οι διάφοροι φορείς του κυπριακού τουρισμού, τόσο για το 
περιεχόμενο του, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει καταρτιστεί. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πάντα πηγές, το πλαίσιο που περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό είναι το κατάλληλο και οι ιδέες οι οποίες 
αναφέρονται είναι αυτές που χρειάζονται για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της 
Κύπρου. Μοναδική ανησυχία των φορέων είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του 
σχεδίου εντός χρονικών πλαισίων σύντομης διάρκειας, έτσι ώστε η Κύπρος να μη χάσει πολύτιμο 
χρόνο. Αντίθετα, κάποιοι φορείς που εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία, όπως είναι οι 
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ξενοδόχοι και οι διάφοροι τουριστικοί πράκτορες, θεωρούν ότι η κατάρτιση του πιο πάνω σχεδίου 
έγινε χωρίς τη δική τους συμμετοχή.  

Δύο είναι εκείνα τα σημεία στα οποία το κράτος σε συνεργασία με τις τουριστικές αρχές πρέπει να 
δώσει ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τις απόψεις των φορέων και εργαζομένων στην τουριστική 
βιομηχανία. Το πρώτο είναι το θέμα της υποδομής και το δεύτερο αυτό του εμπλουτισμού του 
τουριστικού μας προϊόντος. Λέγοντας υποδομή εννοούμε όλα εκείνα τα έργα που κρίνονται 
απαραίτητα για την ορθή και αποδοτική λειτουργία του συνόλου του τουρισμού. Η Κύπρος είναι 
σήμερα μία χώρα μέλος της ΕΕ, με ένα αρκετά υψηλό βιοτικό επίπεδο που την κατατάσσει ανάμεσα 
στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη, γι’ αυτό και απαιτείται να έχει τις κατάλληλες υποδομές που 
να αποδεικνύουν τα παραπάνω. Τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου είναι δύο πολύ σημαντικά έργα στα 
οποία θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη έμφαση, προκειμένου ο τουρίστας να έχει την καλύτερη 
πρώτη εντύπωση για το μέρος το οποίο επέλεξε να περάσει τις διακοπές του. Είναι ο πρώτος χώρος 
με τον οποίο έρχεται σε επαφή, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να έχει μία πολύ θετική εικόνα, έτσι 
ώστε να προδιαθέτει τον ξένο για το τι θα ακολουθήσει μετά. Η εικόνα του αεροδρομίου, είναι ένα 
ζήτημα που απασχολεί πολύ τα άτομα που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Η ανησυχία είναι 
μεγάλη και η ανάγκη για δραστικά μέτρα επιβεβλημένη. Παράλληλα με το θέμα της υποδομής των 
αεροδρομίων είναι και αυτό της αναβάθμισης και βελτίωσης των ήδη υπάρχουσων ξενοδοχειακών 
μονάδων, έτσι ώστε να δικαιολογείται και το κόστος αυτών.  

Πραγματική δουλειά προκειμένου να έχουμε μία αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην 
Κύπρο πρέπει να γίνει κυρίως στον εμπλουτισμό κάποιων προϊόντων που προσφέρει ο τουρισμός. Η 
διαφήμιση και μόνο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού δεν αρκεί για να προσελκύσει 
περισσότερα άτομα στην Κύπρο. Πρωταρχική ανάγκη είναι να γίνει αυτός ο εμπλουτισμός, έτσι ώστε 
το προϊόν της διαφήμισης να είναι αληθινό και ο τουρίστας να μην νιώθει ότι είναι θύμα απάτης του 
marketing και της διαφήμισης. Δεν είναι ορθό να συζητείται συνεχώς ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν 
οι διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αν πρώτα δεν έχουν υλοποιηθεί τα απαραίτητα έργα 
για να καταστούν οι παραπάνω λειτουργικές και αποδοτικές, και φυσικά να επιφέρουν το ανάλογο 
κέρδος στην τουριστική βιομηχανία και την οικονομία του τόπου γενικότερα.  

Σύμφωνα με την άποψη τόσο των ξενοδόχων όσο και των ταξιδιωτικών πρακτόρων ανά το 
παγκύπριο, ο αθλητικός τουρισμός είναι φλέγον θέμα πλέον για την Κύπρο και είναι και ένας πολύ 
καλός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της εποχικότητας. Πολλά ξενοδοχεία, αλλά και 
τουριστικά γραφεία δουλεύουν κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο με αθλητικές ομάδες, κυρίως 
ποδοσφαιρικές, οι οποίες επιλέγουν προορισμούς με καλές καιρικές συνθήκες προκειμένου να 
διεξάγουν σε αυτές τις προπονήσεις τους. Κρίνεται έτσι αναγκαία η δημιουργία των κατάλληλων 
γηπέδων και αθλητικών χώρων γενικότερα οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτού του είδους του τουρισμού. Εκτός από γήπεδα, είναι απαραίτητοι 
διάφοροι χώροι, όπως είναι τα αποδυτήρια, ή τα εστιατόρια τα οποία θα προσφέρουν στους 
ενδιαφερόμενους υπηρεσίες σίτισης, αλλά και άλλες υπηρεσίες για τις ανάγκες των ομάδων. Μέρος 
του αθλητικού τουρισμού είναι και τα γήπεδα γκολφ, τομέας ο οποίος έχει κάνει τα πρώτα του 
βήματα με τη δημιουργία και λειτουργία 3 γηπέδων γκολφ. Μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται 
ότι θα λειτουργούν πάνω από 10 γήπεδα γκολφ, γεγονός που αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους 
τους φορείς τις τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίοι δε φαίνεται να ανησυχούν για αυτό τον τομέα. 
Στα πλαίσια του ιδίου και πάλι είδους τουρισμού είναι και η δημιουργία ποδηλατοδρόμων 
προκειμένου να επιτευχθεί η προσέλκυση ατόμων που επιθυμούν να κάνουν ποδηλασία, καθώς 
επίσης και η δημιουργία και ανάπτυξη των μονοπατιών φύσης για περιπατητικό τουρισμό.  

Ένας άλλος τομέας, ο οποίος φαίνεται να έχει κάνει κάποια βήματα προόδου είναι ο ιατρικός 
τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας με τη δημιουργία διαφόρων κέντρων spa που προσφέρουν στον 
τουρίστα, παράλληλα με τις διακοπές του, και ένα είδος θεραπείας ή χαλάρωσης. Ο ιατρικός 
τουρισμός χρειάζεται σαφώς βελτίωση και αναβάθμιση, αφού παρατηρείται ότι βρίσκεται σε ένα 
αρχικό ακόμη στάδιο, αλλά η ανάγκη δημιουργίας του είναι τεράστια, σύμφωνα με ότι δήλωσαν οι 
εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία, εφόσον οι καλές καιρικές συνθήκες της Κύπρου καθ’ όλη 
σχεδόν τη διάρκεια του χρόνου προσφέρονται για τέτοιου είδους τουρισμό. Το θέμα των spa 
σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τους φορείς του τουρισμού, και αυτό γιατί η ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου προϊόντος έχει γίνει μετά από καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά και ιδιωτικές 
επενδύσεις. Αυτού του είδους οι υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά από κάποιες μόνο 
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ξενοδοχειακές μονάδες, και επιθυμία είναι η περαιτέρω στήριξη και προβολή τους από τον ΚΟΤ για 
καλύτερα και πιο κερδοφόρα αποτελέσματα.  

Όπως αναφέρθηκε, εμπλουτισμός του προϊόντος μπορεί να γίνει και με τη δημιουργία των διαφόρων 
θεματικών πάρκων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν προκειμένου να δείξει η Κύπρος στο κοινό 
ορισμένα χαρακτηριστικά της. Τα πάρκα αυτά, που σκοπό θα έχουν να προσφέρουν ένα είδος 
ψυχαγωγίας, αλλά πιθανόν και επιμόρφωσης προς τον ξένο τουρίστα, μπορεί να είναι γενικής 
φύσεως, αλλά μπορεί να είναι και για ένα συγκεκριμένο προϊόν που να σχετίζεται με την ιστορία και 
παράδοση του νησιού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έμφαση μπορεί να δοθεί στο θέμα της ιστορίας και 
της παράδοσης, της κυπριακής κουζίνας, αλλά και της οινοποιίας, τομέας στον οποίο η Κύπρος έχει 
μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της μεγάλης παραγωγής ποιοτικού κρασιού που αυτή έχει. Σε 
νηπιακό στάδιο βρίσκεται το θέμα της κατασκευής μαρίνων στις διάφορες παραθαλάσσιες περιοχές 
του νησιού, ένα έργο το οποίο για τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικό 
για την καλύτερη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλη αναφορά έχει γίνει επίσης και για το 
θέμα της δημιουργίας καζίνο στην Κύπρο, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες της τουριστικής 
βιομηχανίας κατά πολύ. «Η Κύπρος δεν έχει ανάγκη από μία χαρτοπαικτική λέσχη, αλλά από ένα 
ωραία διαμορφωμένο χώρο καζίνο, στα πρότυπα του εξωτερικού». Αυτό το έργο μπορεί να 
οδηγήσει και στην προσέλκυση νέων αγορών που είναι σε θέση να δώσουν χρήματα στην Κύπρο.  

Ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι αυτό των συνεδρίων και των 
ταξιδιών κινήτρων. Κατά την άποψη των τουριστικών φορέων, αλλά και των τουριστικών 
πρακτόρων, και ιδιαίτερα αυτών που εξειδικεύονται σε αυτού του είδους τον τουρισμό, είναι 
επιβεβλημένη η ανάγκη για προβολή της Κύπρου σαν ένα χώρο κατάλληλο για τη διεξαγωγή 
συνεδρίων. Ήδη στην Κύπρο διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ένας αρκετά μεγάλος 
αριθμός συνεδρίων, τον οποίο συναντούμε σε όλο το γεωγραφικό μήκος του νησιού, ανάλογα πάντα 
και με τις ανάγκες του γκρουπ. Συνήθως τα άτομα που επιλέγουν τη διεξαγωγή των συνεδρίων τους 
στην Κύπρο προτιμούν τις παραλιακές πόλεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τους προσφέρουν 
και άλλου είδους δραστηριότητες, αλλά κυρίως γιατί είναι σε θέση να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό 
γκρουπ γι’ αυτό το σκοπό. Παρόλο που οι πόλεις αυτές δεν διαθέτουν κάποιο συνεδριακό κέντρο, 
εντούτοις υπάρχουν καλές ξενοδοχειακές μονάδες που παραχωρούν και εξυπηρετούν με τις 
αίθουσες τους τις ανάγκες του σκοπού αυτού και αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους τους 
διοργανωτές συνεδρίων. Από συνεντεύξεις που έγιναν κυρίως από άτομα στην επαρχία Λευκωσίας, 
τονίστηκε η ανάγκη για επιδιόρθωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη του υπάρχοντος συνεδριακού 
κέντρου, το οποίο θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει ακόμη περισσότερες ανάγκες του τουριστικού 
αυτού ρεύματος. Παράλληλα με αυτό, υποστηρίζεται κυρίως από τα μεγάλα ξενοδοχεία της 
Λευκωσίας, ότι υπάρχει η δυνατότητα της κάλυψης των κλινών που χρειάζονται προκειμένου να 
διεξαχθούν συνέδρια μεγάλου αριθμού.  

Η προβολή της ιστορίας και της παράδοσης της Κύπρου είναι άλλος ένας παράγοντας που θα 
μπορούσε να δοθεί έμφαση από την τουριστική βιομηχανία, παράγοντας ο οποίος μπορεί να 
συνδυαστεί με όλα τα είδη και τις μορφές τουρισμού. Η κυπριακή κουλτούρα είναι ένας από τους 
λόγους που πολλές ξένες αγορές επιλέγουν την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό για τις διακοπές 
τους, και άρα είναι ένα στοιχείο που όχι μόνο δεν πρέπει να χάσουμε, αλλά μπορούμε και να 
αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Αυτό το είδος τουρισμού μπορεί να αναπτυχθεί μέσα και από ένα 
άλλο εξειδικευμένο είδος τουρισμού, αυτό του Αγροτουρισμού. Το φαινόμενο αυτό, αν και δεν είναι 
πολύ καινούριο για την τουριστική βιομηχανία, βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο και έχει 
πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η αρμόδια εταιρεία Αγροτουρισμού, αλλά και πολλοί από τους 
ερωτώμενους που αναφέρθηκαν στο θέμα του Αγροτουρισμού πιστεύουν ότι σύντομα και με τους 
κατάλληλους πάντα χειρισμούς, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πόλο προσέλκυσης ξένων 
τουριστών. Τα αγροτικά καταλύματα που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο εκτείνονται σε πολλά χωριά 
σε όλες σχεδόν τις επαρχίες, είναι κυρίως παραδοσιακά σπίτια ειδικά διαμορφωμένα για αυτό το 
σκοπό και προσφέρουν υπηρεσίες self-catering. Επιθυμία και στόχος της Εταιρείας Αγροτουρισμού 
στην Κύπρο είναι ο συνδυασμός αυτού του είδους της διαμονής με άλλες δραστηριότητες, γεγονός 
που θα καταστήσει το προϊόν αυτό ακόμη ελκυστικότερο. Την περίοδο αυτή η Εταιρεία 
Αγροτουρισμού καταβάλει προσπάθειες για συνεργασία με το Σύνδεσμο Ειδικών ενδιαφερόντων για 
την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι η ποδηλασία, οι 
περίπατοι σε μονοπάτια της φύσης, αλλά και η ιππασία, δραστηριότητες οι οποίες είναι σε λειτουργία 
σήμερα μόνο στην περιοχή του χωριού Τόχνη. Σύμφωνα πάντα με τις απόψεις της ίδιας της 
αρμόδιας εταιρείας είναι απαραίτητο, και φαίνεται και από την αυξητική τάση της ζήτησης και των 
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αφίξεων από ξένους τουρίστες γι’ αυτό το είδος τουρισμού, ότι οι τουριστικές αρχές πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό τον τομέα, ο οποίος αν αναπτυχθεί ορθά θα έχει πολλά να 
αποφέρει στην οικονομία του τόπου. Είναι άμεση ανάγκη η βελτίωση αυτού του προϊόντος, και 
ακολούθως η σωστή διαφήμιση του προς τα έξω, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον τουρίστα να 
γνωρίσει το κυπριακό περιβάλλον, και μέσα από αυτό την κυπριακή κουλτούρα και πολιτισμό.  

Η Κύπρος θα είναι πάντα ένας προορισμός που πρωτίστως προσφέρει ήλιο και θάλασσα. Επιπλέον 
όμως μπορεί να δημιουργήσει και εκείνο το πλαίσιο όπου ο ξένος τουρίστας να μπορεί να συνδυάσει 
και κάποια από τα ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες του μαζί με τις διακοπές του. Είναι ένα είδος 
τουρισμού, που μπορεί να σπάσει το φράγμα της εποχικότητας για την Κύπρο, αλλά και το είδος 
αυτό που θα επιφέρει πολλά κέρδη στον τουρισμό και την οικονομία, λόγω του επιπέδου και της 
οικονομικής ευχέρειας των ατόμων που μπορεί να προσελκύσει. Σύμφωνα με τα άτομα αυτά που 
εξειδικεύονται στις πιο πάνω μορφές τουρισμού, είναι αποδεδειγμένο ότι οι εναλλακτικές αυτές 
δραστηριότητες αφορούν κυρίως άτομα μέσης ηλικίας, άνω των 40 ετών κυρίως, αλλά και μέσης 
προς ανώτερης εισοδηματικής τάξης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι απλός και προφανής. Ο 
φθηνός και μαζικός τουρισμός, που επιζητά απλά ένα προορισμό για τις καλοκαιρινές διακοπές ήλιου 
και θάλασσας, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να διανυκτερεύσει σε ακριβά ξενοδοχεία που 
μπορούν να του προσφέρουν και κάποιες επιπλέον υπηρεσίες. Δεν έχει επίσης τη δυνατότητα, αλλά 
ούτε και τη διάθεση, να πληρώσει προκειμένου να κάνει κάποιες άλλες δραστηριότητες εκτός από τις 
συνηθισμένες που κάνει ο απλός τουρίστας. Με αυτό τον τρόπο η Κύπρος μπορεί να τραβήξει ένα 
είδος τουρίστα που είναι διατεθειμένος να ξοδέψει, αρκεί βέβαια φεύγοντας να διαπιστώσει πως 
πήρε ότι ακριβώς πλήρωσε. Ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων είναι ένα είδος πολύ δημοφιλές 
σήμερα με απήχηση σε πολλές αγορές του κόσμου. Ήδη η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού 
βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διάλογο για συνεργασία με το Σύνδεσμο για τον πολιτισμό και τα 
ειδικά ενδιαφέροντα, εφόσον και αυτοί πιστεύουν ότι έτσι θα δώσουν μία περαιτέρω ώθηση στον 
τουρισμό δημιουργώντας κίνητρα προς τον τουρίστα. Αν συνεργαστούν οι δυο αυτοί σύνδεσμοι, το 
τελικό αποτέλεσμα θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον τουρίστα, ο οποίος θα έρχεται στην Κύπρο 
για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα θα έχει την ευκαιρία και τα κίνητρα να συμμετέχει 
και σε άλλες δραστηριότητες.  

 

3.3. ΡΩΣΙΑ 

Μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερες αγορές για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου είναι η 
Ρωσική αγορά. Μεγάλος αριθμός Ρώσων τουριστών επιλέγει κάθε χρόνο την Κύπρο για να κάνει τις 
διακοπές του. Η Ρωσική αγορά είναι σχετικά καινούρια, αν αναλογιστούμε ότι οι Ρώσοι άρχισαν να 
ταξιδεύουν μόλις μετά το 1990, με την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και το άνοιγμα 
των συνόρων. Η Κύπρος, λόγω των καλών σχέσεων που είχε παραδοσιακά με τη Σοβιετική Ένωση, 
αλλά και με τη Ρωσία μετέπειτα, είχε την ευκαιρία να δεχτεί μεγάλα κύματα Ρώσων τουριστών 
αμέσως μετά την αλλαγή του καθεστώτος. Σημαντικότερο δε από όλα αυτά είναι το γεγονός ότι οι 
τουρίστες οι οποίοι επέλεγαν, αλλά και επιλέγουν την Κύπρο για τις διακοπές τους είναι μεσαίας ή 
και υψηλής εισοδηματικής τάξης, στοιχείο πολύ θετικό για την κυπριακή οικονομία και τον τουρισμό 
γενικότερα. Το προφίλ του Ρώσου τουρίστα κινείται κυρίως γύρω από τα βασικά τουριστικά 
προϊόντα που προσφέρει η Κύπρος, δηλαδή τον ήλιο και τη θάλασσα. Η τεράστια διαφορά στο κλίμα 
των δύο χωρών και ο καλός καιρός που υπάρχει στην Κύπρο τους περισσότερους μήνες του χρόνου, 
ωθεί περισσότερους Ρώσους για την επιλογή του νησιού για τις διακοπές τους. Πέρα από το θέμα 
του καιρού, οι Ρώσοι επιλέγουν την Κύπρο σαν προορισμό τελευταία γιατί νιώθουν πιο έντονο το 
αίσθημα της ασφάλειας εδώ σε σχέση με άλλες χώρες. Οι παραδοσιακές σχέσεις των δύο χωρών, 
αλλά και η κοινή θρησκεία είναι άλλοι δύο λόγοι που οδηγούν περισσότερους Ρώσους να έρχονται 
στην Κύπρο.  

Στην Κύπρο δεν παρατηρούνται πολύ νεαρές ηλικίες Ρώσων, κυρίως έρχονται άτομα μέσης ή και 
μεγάλης ακόμη ηλικίας. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών από τη Ρωσία διαμένει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στην Κύπρο για τις διακοπές του. Παράλληλα ο σύζυγος της οικογένειας έχει έτσι 
την ευκαιρία να κάνει κάποια επαγγελματικά ταξίδια από την Κύπρο. Κατά γενική ομολογία ο Ρώσος 
τουρίστας που έρχεται στην Κύπρο είναι διατεθειμένος να ξοδέψει χρήματα. Αγοράζει εύκολα 
εκδρομές που του προσφέρονται και δε διστάζει να δώσει χρήματα για να φάει σε εστιατόρια και 
ταβέρνες εκτός ξενοδοχείων. Δε χρησιμοποιεί με την ίδια συχνότητα όπως ο Βρετανός τις παροχές 
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που προσφέρονται εντός των ξενοδοχείων, δε διστάζει όμως να βγει προς τα έξω και να 
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείου. 

 

3.4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Ο τουρισμός από Ρωσία μπορεί να θεωρηθεί κατά γενική ομολογία εποχιακός. Τους βασικούς 
χειμερινούς μήνες δεν παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη κίνηση σε Ρώσους τουρίστες, αντίθετα με 
άλλες αγορές, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα. Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ 
δημιουργήθηκε το τεράστιο πρόβλημα για την έκδοση βίζας από τους Ρώσους ταξιδιώτες προς την 
Κύπρο. Το θέμα αυτό προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στον κυπριακό τουρισμό, γεγονός που 
αποδεικνύεται και από τους αριθμούς των αφίξεων. Μετά από παρέμβαση πολλών παραγόντων, 
αλλά και μετά από σοβαρά παράπονα τουριστικών πρακτόρων που ασχολούνται με εισερχόμενο 
τουρισμό από Ρωσία, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, και έχουν αυξηθεί μερικώς τα ποσοστά άφιξης 
Ρώσων τουριστών, αν και το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά.  

Οι λύσεις στο θέμα της έκδοσης βίζας πρέπει να είναι άμεσες και δραστικές και πρέπει να βρεθούν 
εκείνοι οι μηχανισμοί έτσι ώστε να ταλαιπωρούνται όσο το δυνατό λιγότερο οι Ρώσοι τουρίστες, 
αλλά και συγχρόνως να μην τους δημιουργείται το αίσθημα της απόρριψης από τη χώρα που έχουν 
επιλέξει για τις διακοπές τους. Χαρακτηριστικά, τουριστικοί πράκτορες μας ανέφεραν ότι «πρέπει να 
βρεθεί μία φόρμουλα προκειμένου να πάψει το θέμα της βίζας να αποτελεί πρόβλημα, αφού έχουμε 
φτάσει σε σημαντική μείωση από τη Ρωσία, και χάσαμε πολλούς από τους πελάτες μας λόγω 
έλλειψης εμπιστοσύνης». Μερικές από τις απόψεις - λύσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους 
είναι η έκδοση βίζας στο ίδιο το αεροδρόμιο της Λάρνακας κατά την άφιξη των τουριστών, αν και 
εφόσον αυτό είναι εφικτό και επιτρεπτό από την ΕΕ. Ακόμη η έκδοση ομαδικής βίζας όταν πρόκειται 
για γκρουπ είναι άλλη μία λύση, η οποία όμως δεν ικανοποιεί αυτούς που επιλέγουν να έρθουν στην 
Κύπρο ατομικά, και όχι μέσω κάποιας ομάδας. Το άνοιγμα και άλλων κυπριακών προξενείων στην 
περιφέρεια της Ρωσίας, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι Ρώσοι και να αναγκάζονται να 
μεταβούν στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη για την έκδοση βίζας είναι για τους ερωτώμενους η 
καλύτερη και πιο εφικτή λύση, και πάλι με την προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και η 
άδεια έκδοσης βίζας από τα ίδια τα τουριστικά πρακτορεία που βρίσκονται στη Ρωσία.  

Αυτές ήταν μερικές από τις λύσεις οι οποίες δόθηκαν από τους εργαζόμενους στην τουριστική 
βιομηχανία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Θεωρείται ο μεγάλος ανασταλτικός 
παράγοντας για την Ρωσική αγορά, και πιστεύουν ότι αν αυτό ξεπεραστεί η Κύπρος θα έχει τη 
δυνατότητα να επιστρέψει στα παλιά ποσοστά αφίξεων Ρώσων τουριστών. Η αύξηση λειτουργίας 
και άλλων προξενείων στη Ρωσία, πέρα από τις δύο μεγάλες πόλεις πιστεύεται ότι θα οδηγήσει και 
στην προσέλκυση περισσότερων Ρώσων της περιφέρειας. Η προώθηση σε αυτή την περίπτωση, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις των ερωτώμενων, πρέπει να γίνει με βάσει τον πληθυσμό της κάθε 
περιοχής, την εύκολη πρόσβαση σε αεροδρόμιο με πτήση προς την Κύπρο, αλλά και βάσει του ΑΕΠ 
των κατοίκων της περιοχής αυτής, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι προσεγγίζουμε το είδος του 
τουρίστα το οποίο επιθυμούμε.  

Το πρόβλημα για την έκδοση βίζας, αλλά και το γνωστό θέμα της τιμής της Κύπρου και της εικόνας 
της ως ένας ακριβός προορισμός που έχει στο εξωτερικό είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που έχουν 
προκαλέσει τις μειώσεις στις αφίξεις τουριστών από την Ρωσία. Η Κύπρος έχει γίνει πλέον ένας πολύ 
ακριβός προορισμός και η σύγκριση με κοντινούς προορισμούς που μπορούν να προσφέρουν το ίδιο 
επίπεδο υπηρεσιών αν όχι και καλύτερο οδηγεί τους Ρώσους τουρίστες πολλές φορές να στρέφονται 
προς αυτές. Κυριότεροι ανταγωνιστές μας και στην περίπτωση της Ρωσικής αγοράς είναι και πάλι η 
Αίγυπτος και η Τουρκία, δύο χώρες μη μέλη της ΕΕ, που δεν απαιτούν την έκδοση βίζας για την 
είσοδο ξένων στο έδαφος τους, και που είναι σε θέση να προσφέρουν ήλιο, θάλασσα, καλές 
παραλίες και πολύ καλό καιρό. Τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία που κτίζονται κατά συρροή σε αυτές τις 
περιοχές το τελευταίο διάστημα έχουν φέρει την Κύπρο σε μειονεκτική θέση, αφού έχει αρχίσει να 
χάνει ένα σημαντικό της συγκριτικό πλεονέκτημα, αυτό των πολύ καλών προσφερόμενων 
υπηρεσιών, των καλών ξενοδοχείων και της σωστής εξυπηρέτησης μέσα σε αυτά. Ακόμη οι Ρώσοι 
επισκέπτονται και χώρες όπως είναι η Ισπανία, αλλά και χώρες της Βορείου Αφρικής, όπως είναι η 
Τυνησία. Το επίπεδο των ξενοδοχείων και της φιλοξενίας σε αυτές τις περιοχές είναι το ίδιο, και 
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πολλές φορές πολύ καλύτερο από ότι στην Κύπρο, με την τιμή να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα 
επίπεδα. Έτσι η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και η απόρριψη της Κύπρου φυσικό επακόλουθο.  

 

3.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο τουρισμός από τη Ρωσία μπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχιακός. 
Οι Ρώσοι προτιμούν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί είναι άνθρωποι που επιλέγουν τον 
προορισμό για τον ήλιο και τη θάλασσα. Γενικά οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται πολύ για άλλες μορφές 
τουρισμού, δεν επιλέγουν σχεδόν καθόλου τον αγροτουρισμό και δεν έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, 
όπως είναι το γκολφ, η ποδηλασία ή ο περίπατος στη φύση. Οι ερωτώμενοι στην τουριστική 
βιομηχανία πιστεύουν ότι η ρωσική αγορά μπορεί να προσεγγιστεί κυρίως μέσω του αθλητικού 
τουρισμού και συγκεκριμένα με τις ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες αναζητούν ένα μέρος με καλό 
καιρό για την προετοιμασία και την προπόνηση τους. Όπως συμβαίνει και με τον τουρισμό από τη 
Μεγάλη Βρετανία, έτσι και από τη Ρωσία, υπάρχει το ενδιαφέρον από τις διάφορες ομάδες για να 
έρθουν στην Κύπρο γι’ αυτό το σκοπό. Το καλό κλίμα του χειμώνα και οι πολλές μέρες ηλιοφάνειας 
που παρατηρούνται κατά τους χειμερινούς μήνες είναι οι βασικοί λόγοι που μας επιλέγουν για τον 
παραπάνω σκοπό. Ακόμη, τα ανύπαρκτα φαινόμενα τρομοκρατίας, αλλά και εγκληματικών ενεργειών 
στην Κύπρο, καθιστούν το νησί ένα ιδιαίτερα ασφαλές μέρος. Η εναλλακτική αυτή μορφή τουρισμού 
βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αν και κάποιες ομάδες έχουν έρθει στην Κύπρο αποκλειστικά και 
μόνο γι’ αυτό το λόγο. Οι φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και οι πράκτορες που 
εξειδικεύονται στον ρωσικό εισερχόμενο τουρισμό θεωρούν ότι το είδος αυτό έχει μέλλον στην 
ρωσική αγορά. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι για την επιτυχή επίτευξη του παραπάνω στόχου 
χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές που θα μπορούν να ικανοποιούν το όλο εγχείρημα 
έτσι ώστε να υπάρξει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος.  

 

3.6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  

Η συμμετοχή του ΚΟΤ στην έκθεση της Μόσχας είναι για τους ερωτώμενους ένα πολύ καλό βήμα 
για προώθηση και διαφήμιση της Κύπρου. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι η καλύτερη 
οργάνωση και η πιο ξεκάθαρη διαφήμιση στις εκθέσεις αυτές, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
στον πελάτη να κατανοεί το προϊόν και να ξέρει τι ακριβώς του προσφέρεται. Υποστηρίζεται ακόμη 
ότι χρειάζονται περισσότερες διαφημίσεις τόσο σε δρόμους, όσο και μέσα από την τηλεόραση. 
Επίσης πρέπει να γίνει έρευνα για την προσέγγιση και άλλων περιοχών στη Ρωσία, εκτός των 
μεγαλουπόλεων, σύμφωνα και με τα στοιχεία που αναφέραμε πιο πάνω. Τέλος, σημαντικό ρόλο θα 
παίξει η καλύτερη οργάνωση των προξενείων και της πρεσβείας της Κύπρου στη Ρωσία, σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση των διαδικασιών για την έκδοση βίζας, ένα στοιχείο που θα βοηθήσει 
πολύ το τουριστικό ρεύμα από τη Ρωσία. 
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4. ΡΩΣΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε σε δείγμα 40 συνεντεύξεων από τη Ρωσία με φορείς και 
επαγγελματίες της Ρωσικής Τουριστικής Βιομηχανίας. Το δείγμα αυτό κάλυψε 10 ταξιδιωτικά 
γραφεία γενικά, 9 ταξιδιωτικά γραφεία που εξειδικεύονται στην Κύπρο, 5 Τουριστικούς Πράκτορες 
και 8 γραφεία που εξειδικεύονται στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Ακόμη, μιλήσαμε με 3 
εκπροσώπους των media στη Ρωσία, 2 εκπροσώπους ρωσικών τουριστικών ιστοσελίδων και 4 
εκπροσώπους Συνδέσμων και Οργανώσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας στη Μόσχα. Η έρευνα έγινε 
στην πόλη της Μόσχας και στην Αγία Πετρούπολη.  

Η Ρωσία έχει ένα μεγάλο αριθμό ταξιδιωτικών γραφείων που ασχολούνται με τον εξερχόμενο 
τουρισμό, αλλά και ένα αρκετά μεγάλο αριθμό τουριστικών πρακτορείων. Τα γραφεία αυτά 
ασχολούνται με τον εξερχόμενο τουρισμό και διευθετούν τις διακοπές και τα ταξίδια των Ρώσων 
τουριστών. Τα ταξίδια των Ρώσων γίνονται για διάφορους λόγους. Οι περισσότεροι επιλέγουν να 
περάσουν τις διακοπές τους σε μία παραλία, άλλοι επιλέγουν να ταξιδέψουν για χειμερινό σκι, αλλά 
πολλοί είναι και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, 
ή για ταξίδια κινήτρων. Επίσης είναι και άνθρωποι που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν κάποιο 
συνέδριο. Ο εξερχόμενος τουρισμός από Ρωσία γίνεται από όλες τις κατηγορίες ατόμων, αν και 
ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Ταξιδεύουν οι νέοι, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι 
οικογένειες, αλλά και VIP άτομα, σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσαν οι επαγγελματίες της ρωσικής 
τουριστικής βιομηχανίας. Κυρίως ταξιδεύον οι πιο εύπορες οικονομικά τάξεις των Ρώσων, που 
προέρχονται από τις μεγαλύτερες και κυριότερες πόλεις, όπως είναι η Μόσχα και η Αγία 
Πετρούπολη, αλλά και από άλλες περιοχές, κυρίως από τα δυτικά της χώρας.  

Οι απαιτήσεις του Ρώσου τουρίστα δεν είναι πολύπλοκες. Είναι ένας εύκολος σχετικά πελάτης, 
εφόσον αναζητά τα βασικά κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Βασικός παράγοντας που επηρεάζει 
το Ρώσο τουρίστα για την επιλογή προορισμού, είναι το καλό κλίμα, ο ήλιος και η καλές παραλίες, η 
ζεστή θάλασσα και οι καλές συνθήκες διαμονής. Ακόμη, θέλει συνήθως ηρεμία και ξεκούραση και 
του αρέσει το καλό φαγητό. Επίσης, επιθυμεί να κάνει κρουαζιέρες και να εκμεταλλεύεται την 
ευκαιρία για να δει όσα περισσότερα καινούρια μέρη μπορεί. Τέλος, ο Ρώσος τουρίστας θέλει να έχει 
και μία έντονη και πλούσια ψυχαγωγία εντός του ξενοδοχείου που διαμένει, γι’ αυτό και συχνά 
αναζητεί ξενοδοχεία με animators και πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.  

 

4.2. ΚΥΠΡΟΣ 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των τουριστικών πρακτόρων στη Ρωσία η Κύπρος είναι ένας αρκετά 
δημοφιλής προορισμός για τους Ρώσους τουρίστες. Είναι ένας προορισμός στον οποίο επιλέγουν να 
έρχονται κυρίως οικογένειες, αλλά και πολλοί επιχειρηματίες για επαγγελματικούς λόγους. Είναι 
ακόμη και άτομα που έχουν φίλους και συγγενείς στην Κύπρο, γι’ αυτό και την επιλέγουν για τις 
διακοπές τους. Οι περισσότεροι Ρώσοι ταξιδιώτες επιλέγουν την Κύπρο τους μήνες από τον Απρίλιο 
μέχρι και το Νοέμβριο, μήνες οι οποίοι για αυτούς είναι καθαρά καλοκαιρινοί και μπορούν να 
απολαύσουν ακόμη και τότε μία βουτιά στη θάλασσα. Την εποχή της Άνοιξης, αλλά και του 
Φθινοπώρου, η Κύπρος προτιμάται κυρίως από μεγαλύτερες ηλικίες, εποχές όπου η ζέστη δεν είναι 
αφόρητη και η θερμοκρασία πάρα πολύ ψηλά όπως είναι το καλοκαίρι. Γενικά, σύμφωνα με τις 
δηλώσεις των ερωτώμενων η Κύπρος είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο. Συγκεκριμένα, μας 
ανέφεραν ότι «Η Κύπρος δεν είναι εποχιακός προορισμός, είναι προορισμός για όλο το χρόνο, και 
έτσι ακριβώς θα πρέπει και να διαφημίζεται στη Ρωσία».  
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4.3. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Οι τουρίστες πριν φθάσουν στην Κύπρο, αλλά και σε οποιοδήποτε προορισμός επιλέξουν για το 
ταξίδι τους, έχουν κάποιες προσδοκίες τις οποίες και επιθυμούν να ικανοποιήσουν με την επιστροφή 
τους στη Ρωσία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη δήλωση που πήραμε από τους ερωτώμενους ότι 
«οι πελάτες μας επιλέγοντας την Κύπρο θέλουν να δουν ένα καινούριο προορισμό, μια νέα εμπειρία, 
και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται με την επιστροφή τους στη χώρα», «έρχονται πίσω γεμάτοι 
ενθουσιασμό από την Κύπρο, και δεν έχουν παράπονο από την εκεί παραμονή τους στο νησί». Είναι 
γεγονός ότι οι Ρώσοι όταν επισκέπτονται την Κύπρο αναζητούν να δουν κάτι το καινούριο, είναι ένα 
μεσογειακό νησί που μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα, και 
οι άνθρωποι του έχουν πολλές φορές παρόμοια νοοτροπία. Το δεύτερο στοιχείο που οι Ρώσοι 
περιμένουν να δουν από την Κύπρο, και επιβεβαιώνεται επίσης είναι να επισκεφθούν μία ευρωπαϊκή 
χώρα. Παρόλο που μεγάλοι αριθμοί Ρώσων τουριστών επισκέπτονται κάθε χρόνο διάφορες 
μουσουλμανικές χώρες, όπως είναι κυρίως η Αίγυπτος και η Τουρκία, εντούτοις προτιμούν πολλές 
φορές την Κύπρο ακριβώς γιατί τη θεωρούν ένα ευρωπαϊκό προορισμό, μία ευρωπαϊκή χώρα, με 
ευρωπαϊκή νοοτροπία. Όπως μας δήλωσαν χαρακτηριστικά, η Κύπρος για τους τουρίστες είναι «μία 
χώρα που έχει πολιτισμό και ευρωπαϊκή κουλτούρα».  

Αυτό που απογοητεύει πολλές φορές του Ρώσους τουρίστες από την Κύπρο και αποτελεί ένα από τα 
βασικά μειονεκτήματα του νησιού σαν προορισμός είναι το θέμα της ακρίβειας. Η Κύπρος είναι για 
τους Ρώσους ένας ακριβός προορισμός, οι τιμές είναι πολύ υψηλές, ειδικά αν συγκρίνουμε την 
Κύπρο με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς γειτονικούς και μη, που προσφέρουν το ίδιο 
τουριστικό προϊόν. Πολύ ακριβή βρίσκουν την Κύπρο, κυρίως έξω από τα ξενοδοχεία, στα διάφορα 
εστιατόρια και καφέ, αλλά και σε κάποιες υπηρεσίες που προσφέρονται στους τουρίστες, όπως είναι 
τα spa. Αυτό είναι το βασικό σημείο που απογοητεύει συχνά τους Ρώσους τουρίστες, και που 
φάνηκε πολύ ξεκάθαρα μέσα από τις συνεντεύξεις με τους φορείς και επαγγελματίες της Ρωσικής 
τουριστικής βιομηχανίας.  

 

4.4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΩΣΟ ΤΟΥΡΙΣΤΑ 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αλλά όπως είναι και γενικά γνωστό η Κύπρος αποτελεί ένα από τους 
σημαντικότερους προορισμούς για τους Ρώσους τουρίστες για τις διακοπές τους, αλλά και για 
άλλους λόγους. Είναι ένα μέρος που προτιμάται ιδιαίτερα από τη ρωσική τουριστική αγορά για 
πολλούς λόγους, και παρουσιάζει για αυτήν πολλά πλεονεκτήματα. Η Κύπρος θεωρείται τόσο από 
τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, όσο και από τους ίδιους τους Ρώσους τουρίστες ένα πολύ 
όμορφο νησί, με ωραίο φυσικό περιβάλλον και πολλές ομορφιές. Είναι ένας προορισμός που 
προσφέρεται για όλες τις κατηγορίες των τουριστών, και ειδικά για τις οικογένειες, γεγονός που το 
κατατάσσει πολύ υψηλά στην κλίμακα προτιμήσεων των Ρώσων τουριστών. Μπορεί ακόμη να 
ικανοποιήσει τόσες τις μικρές ηλικίες, τους πιο νεαρούς, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Αγία Νάπα, 
που είναι ευρέως γνωστή στην Ρωσία, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, ακόμη και η ηλικιωμένους 
ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Οι πολύ καλές σχέσεις των δύο λαών παραδοσιακά, αλλά και τα κοινά στοιχεία που τους ενώνουν, 
όπως είναι η θρησκεία, είναι κάποιοι από τους λόγους που υποσυνείδητα οδηγούν τους Ρώσους να 
επιθυμούν να επισκεφθούν την Κύπρο. Είναι γεγονός όμως ότι πολλοί από αυτούς έχουν πολλούς 
φίλους και συγγενείς τους οποίους και επισκέπτονται στην Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικό να 
αναφέρουμε ότι μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές προέκυψε το συμπέρασμα ότι πολλοί από τους; 
Ρώσους τουρίστες έρχονται στην Κύπρο γιατί έχουν ακόμη και δικές τους περιουσίες.  

Η Κύπρος, κατά γενική ομολογία είναι μία χώρα που προσφέρει ασφάλεια στο ξένο τουρίστα. Το 
στοιχείο αυτό αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συχνότητα από τους ερωτώμενους, εφόσον αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την επιλογή ενός προορισμού για τους Ρώσους τουρίστες. Οι Ρώσοι 
νιώθουν ασφάλεια στην Κύπρο γιατί είναι ένα μέρος χωρίς προβλήματα και φασαρίες, το οποίο δεν 
επηρεάζεται από τρομοκρατικά και άλλα χτυπήματα, αλλά και ένα μέρος όπου η εγκληματικότητα 
είναι πολύ περιορισμένη, ως και ανύπαρκτη, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την άποψη 
των Ρώσων για την ασφάλεια που προσφέρει η Κύπρος. Παράλληλα με αυτό το στοιχείο η Κύπρος 
έχει χαρακτηριστεί από τους Ρώσους επαγγελματίες ως «μία ευρωπαϊκή χώρα, πολύ 
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εξευρωπαϊσμένη»! Οι Ρώσοι επιλέγουν κάποιες φορές την Κύπρο ακριβώς για αυτό το λόγο, νιώθουν 
καλύτερα που πάνε σε ένα προορισμό με τα ίδια θρησκευτικά πιστεύω με τα δικά τους, και τους 
αρέσει η ιδέα ότι το μουσουλμανικό στοιχείο είναι ανύπαρκτο στο νησί.  

Οι Κύπριοι είναι ιδιαίτερα φιλικοί και ένας πολύ φιλόξενος λαός, γεγονός που αναγνωρίζεται και από 
τους Ρώσους της τουριστικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα των πελατών τους, 
αλλά και των δικών τους εμπειριών. Θεωρούν ότι οι κάτοικοι είναι αρκετά πρόσχαροι και φιλικοί μαζί 
τους, και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που κάνει τους Ρώσους να νιώθουν ασφάλεια σε αυτό τον 
προορισμό. Με μόνη εξαίρεση την περίπτωση του αεροδρομίου της Λάρνακας, οι Ρώσοι δεν 
εξέφρασαν κάποια ιδιαίτερα παράπονα για τις υποδομές στην Κύπρο. Είναι γενικά ευχαριστημένοι 
από την υπάρχουσα υποδομή. Δεν μπορούμε όμως να παραλείψουμε τις δηλώσεις για την άσχημη 
εντύπωση που κάνει στους Ρώσους τουρίστες το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας, το οποίο 
χαρακτηριστικά μας δήλωσαν ότι «δεν μπορούν να το θεωρήσουν διεθνές». Οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες στη Ρωσία, αλλά και οι τουριστικοί πράκτορες, είναι πολύ ευχαριστημένοι με την 
οργάνωση των Κυπρίων. Βρίσκουν ότι οι Κύπριοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, και δεν αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την οργάνωση των διαφόρων πακέτων ή ταξιδίων προς την 
Κύπρο.  

Η Κύπρος επιλέγεται από τους Ρώσους τουρίστες για πολλούς λόγους. Όπως είναι αναμενόμενο οι 
Ρώσοι επιλέγουν να έρθουν στην Κύπρο ειδικά για τις διακοπές τους, λόγω του καλού καιρού, του 
ήλιου και της θάλασσας και των ωραίων παραλίων. Πολλοί από τους ερωτώμενους χαρακτήρισαν τις 
κυπριακές παραλίες «χρυσές αμμουδιές». Τους αρέσουν τα καλά ξενοδοχεία με τις παραλίες, που 
τους δίνουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τον καλό καιρό, τον ήλιο και τη θάλασσα. Έρχονται 
ακόμη στην Κύπρο, γιατί είναι ένας προορισμός που τους προσφέρει ηρεμία και ξεκούραση. Πολύ 
ευχαριστημένοι είναι οι Ρώσοι τουρίστες και από το κυπριακό φαγητό. Θεωρούν ότι η κυπριακή 
κουζίνα είναι πολύ καλή και το φαγητό ποιοτικό. Τα κυπριακά εδέσματα, αλλά και η ποικιλία που 
έχουν οι Ρώσοι στο φαγητό είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την επιλογή της 
Κύπρου σαν προορισμό. Η Κύπρος επιλέγεται και για έναν ακόμη παράγοντα. Το γεγονός ότι κάποιος 
μπορεί να κάνει κρουαζιέρα από την Κύπρο και να επισκεφθεί και άλλες χώρες είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας για το Ρώσο τουρίστα, σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία της 
χώρας. Πολλές φορές ζητούνται οι κρουαζιέρες από τους πελάτες, αλλά συχνό φαινόμενο είναι και η 
προσφορά και εισήγηση του τουριστικού αυτού προϊόντος από τους ίδιους τους πράκτορες. Τέλος, 
οι Ρώσοι επιλέγουν την Κύπρο και για τα υδροπάρκα που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και να 
γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.  

Είναι φανερό ότι τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Κύπρος για το Ρώσο τουρίστα είναι πάρα 
πολλά, γι’ αυτό και λίγα είναι τα αρνητικά στοιχεία που εκφράστηκαν από τους Ρώσους φορείς της 
τουριστικής βιομηχανίας. Βασικότερο αρνητικό στοιχείο είναι φυσικά το θέμα της ακρίβειας. Οι 
Ρώσοι θεωρούν ότι η Κύπρος είναι πολύ ακριβός προορισμός, γι’ αυτό και οι περισσότεροι πελάτες 
των Ρώσων πρακτόρων που επιλέγουν την Κύπρο είναι μεσαίας ή και υψηλής εισοδηματικής τάξης. 
Ακόμη δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν μπορεί να προσφερθεί εύκολα σε μικρότερες ηλικίες, παρά μόνο 
σε πιο μεγάλες που έχουν συνήθως την οικονομική ευχέρεια για να ταξιδέψουν στην Κύπρο. Η 
Κύπρος είναι κατά τους Ρώσους ακριβή, όχι τόσο μέσα στα ξενοδοχεία, όσο έξω από αυτά. Νιώθουν 
πολύ έντονο το στοιχείο της ακρίβειας κυρίως σε εστιατόρια και καφέ εκτός ξενοδοχείου. Το 
χειρότερο κομμάτι σε αυτό το σημείο είναι η αναφορά που έγινε από τους Ρώσους ειδικούς ότι οι 
πελάτες τους νιώθουν συνεχώς ότι οι Κύπριοι τους «κλέβουν», όχι με την έννοια της κλοπής, αλλά 
με την έννοια της έντονης ακρίβειας σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται. Αυτός 
είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο, κατά τους Ρώσους επαγγελματίες, η Κύπρος χάνει την 
ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με άλλους προορισμούς.  

Το δεύτερο αρνητικό στοιχείο που αναφέρθηκε σχετίζεται με τη ψυχαγωγία και τον τρόπο 
διασκέδασης των Ρώσων τουριστών στην Κύπρο. Οι Ρώσοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να γίνονται 
περισσότερες εκδρομές στο νησί. Παρόλο που επιλέγουν την Κύπρο για τον ήλιο και τη θάλασσα και 
με σκοπό την ξεκούραση και την ηρεμία, εντούτοις επιθυμούν συχνά να κάνουν εκδρομές, να 
γνωρίζουν καινούρια μέρη, και να εξερευνούν το νησί. Θέλουν να δουν και να γνωρίσουν τα πάντα, 
από τα αρχαία μνημεία μέχρι τις χριστιανικές εκκλησίες, γι’ αυτό και επιθυμούν την οργάνωση 
περισσότερων εκδρομών στο νησί. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη στην 
Κύπρο είναι η ψυχαγωγία των Ρώσων τουριστών μέσα στα ξενοδοχεία. Θέλουν περισσότερους 
τρόπους διασκέδασης εντός των ξενοδοχείων, και καλά οργανωμένες ομάδες animation, για την 
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ψυχαγωγία και απασχόληση των τουριστών. Θεωρούν ότι η Κύπρος είναι ένας προορισμός resort, 
και θα ήθελαν να τους προσφέρεται περισσότερο η επιλογή all inclusive από τα κυπριακά 
ξενοδοχεία. Τέλος, κάτι που αναφέρθηκε κυρίως από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες της Αγίας 
Πετρούπολης, είναι η έλλειψη πτήσεων το χειμώνα από την περιοχή τους προς την Κύπρο, γεγονός 
που οδηγεί στη μείωση τουριστών από εκεί προς το νησί. Πιστεύουν ότι αν οι αεροπορικές εταιρείες 
έβαζαν κάποιες πτήσεις το χειμώνα από την πόλη αυτή, η τουριστική κίνηση θα ήταν σαφώς 
περισσότερο ανεβασμένη.  

 

4.5. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Οι περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή γνωρίζουν τις 
κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, και ξέρουν ότι είναι μία περιοχή που βρίσκεται υπό Τουρκική 
κατοχή, χωρίς να αναγνωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Κανένας από τους πράκτορες αυτούς δε 
συνεργάζεται με πράκτορες στο Βόρειο τμήμα της Κύπρου, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν Ρώσοι 
τουρίστες οι οποίοι διανυκτερεύουν σε αυτή την περιοχή, παρά μόνο αυτοί που επιλέγουν να 
κάνουν μονοήμερη εκδρομή. Παρόλα αυτά, οι Ρώσοι πράκτορες γνωρίζουν την περιοχή αυτή, και δε 
μας κρύβουν ότι γι’ αυτούς είναι το καλύτερο κομμάτι του νησιού. Πιστεύουν ότι είναι μία πολύ 
όμορφη περιοχή, πολύ πιο ωραία από το νότιο μέρος του νησιού. Οι παραλίες είναι πολύ καλές και 
το τοπίο είναι πολύ όμορφο. Τέλος, βρίσκουν ότι το τμήμα της Βόρειας Κύπρου είναι πολύ 
φθηνότερο φυσικά από το νότιο μέρος. Αν και μας είπαν ότι δε δουλεύουν με το τμήμα αυτό του 
νησιού, εντούτοις δεν απορρίπτουν την πιθανότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να συνεργαστούν, 
εφόσον το προϊόν το οποίο προσφέρουν είναι πολύ καλό.  

 

4.6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Παρόλο που θεωρούμε ότι οι Ρώσοι είναι ένας λαός που έρχεται στην Κύπρο για τον ήλιο, τη 
θάλασσα και το καλό κλίμα, μέσα από την έρευνα αυτή αποδείχτηκε ότι ο Ρώσος τουρίστας έχει και 
άλλα ενδιαφέροντα τα οποία μπορεί να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστά και αντιληπτά από την 
κυπριακή τουριστική βιομηχανία γενικότερα. Σημαντικότερο είδος τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων, το οποίο και αναφέρθηκε από την πλειοψηφία των ερωτώμενων ήταν οι 
κρουαζιέρες. Το είδος αυτό του τουρισμού αρέσει πολύ στο Ρώσο τουρίστα, ο οποίος πολλές φορές 
το ζητά από τον πράκτορα, ή ακόμη και προτείνεται από τους ίδιους τους πράκτορες προς τους 
τουρίστες. Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζει το Ισραήλ, λόγω της απόστασης, αλλά και των σχέσεων, 
αφού όπως αναφέρθηκε πολλοί Ρώσοι έχουν συγγενείς τους οποίους και επισκέπτονται στην 
περιοχή. Το τελευταίο διάστημα η ζήτηση για το Ισραήλ έχει κάπως μειωθεί, κατά τους 
ερωτώμενους όμως αιτία για αυτό είναι οι διάφορες ταραχές που συμβαίνουν κατά καιρούς στη 
χώρα αυτή. Η Αίγυπτος δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους Ρώσους, πιθανόν κατά τους πράκτορες 
γιατί το ταξίδι είναι πιο δύσκολο και πιο μακρινό. Η περιοχή που θα μπορούσε να προωθηθεί ακόμη 
περισσότερο για το σκοπό αυτό είναι ο Λίβανος, μία περιοχή η οποία ακόμη δε ζητείται, αλλά έχει 
αρκετές προοπτικές κατά τους ερωτώμενους.  

Άλλο ένα είδος ειδικού τουρισμού που ενδιαφέρει πολύ τους Ρώσους είναι ο τουρισμός ευεξίας και 
spa. Είναι μία νέα μορφή που βρίσκει όμως ιδιαίτερα ενεργούς του Ρώσους σε αυτό. Τουρισμό για 
spa δεν κάνουν μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες περιοχές που επιλέγουν για τις διακοπές τους, 
γι’ αυτό και η σύγκριση είναι αναμενόμενη. Σύμφωνα με τους ερωτώμενους οι υπηρεσίες που 
προσφέρουν τα ξενοδοχεία της Κύπρου σε αυτό τον τομέα είναι άριστες και αξίζουν τα λεφτά τους, 
είναι όμως αρκετά ακριβό αυτό το είδος του τουρισμού σε σχέση με άλλους προορισμούς. Το 
γεγονός αυτό δεν βοηθά την Κύπρο να γίνει ανταγωνίσιμη με τους άλλους προορισμούς στον τομέα 
των spa.  

Πολλοί Ρώσοι, αλλά και ρωσικές εταιρείες επιλέγουν την Κύπρο για επαγγελματικούς λόγους, 
συνεδριακό τουρισμό και ταξίδια κινήτρων. Το τελευταίο είδος φαίνεται να είναι πιο συχνό στη 
ρωσική αγορά. Υπάρχουν πολλά γραφεία που ειδικεύονται σε αυτό το είδος τουρισμού, παρόλο που 
στην Κύπρο δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το φαινόμενο να έρχονται Ρώσοι με σκοπό τα 
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ταξίδια κινήτρων. Εντούτοις οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως υπάρχουν τα περιθώρια να γίνει κάτι 
τέτοιο στην Κύπρο.  

Λόγω της κοινής θρησκείας Ρώσων και Κυπρίων δεν είναι λίγες εκείνες οι ομάδες που έρχονται στην 
Κύπρο για θρησκευτικό τουρισμό, ή που συνδυάζουν τις διακοπές τους βλέποντας παράλληλα τις 
εκκλησίες και τα διάφορα θρησκευτικά μνημεία της Κύπρου. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 
πολλά γραφεία στη Ρωσία με τα οποία ήρθαμε σε επαφή γνώριζαν με λεπτομέρειες τα διάφορα 
μοναστήρια και εκκλησίες της Κύπρου, τις περιοχές στις οποίες αυτά βρίσκονται και πολλές φορές 
και λίγο από την ιστορία τους. Αυτό καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει για την κυπριακή 
τουριστική βιομηχανία η ρωσική αγορά, αλλά και ένα παράγοντα στον οποίο οι κυπριακές 
τουριστικές αρχές μπορούν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και να προωθήσουν στη χώρα αυτή.  

Σε πολύ μικρότερα ποσοστά και με λιγότερο ενδιαφέρον βλέπουμε τους Ρώσους οι οποίοι έρχονται 
στην Κύπρο με σκοπό τον αθλητικό τουρισμό. Οι Ρώσοι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία 
γνωρίζουν τις προσπάθειες της Κύπρου για ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, μέσα από γήπεδα 
ποδοσφαίρου με ξένες ομάδες που μπορούν να έρχονται στην Κύπρο για τις προπονήσεις τους. Οι 
καταδύσεις είναι ένας τομέας που εξιτάρει τους Ρώσους, και που αν έχουν την ευκαιρία να το 
δοκιμάσουν στην Κύπρο το κάνουν, δεν είναι όμως μέσα στις προτεραιότητες τους. Σε αντίθεση με 
τους Άγγλους τουρίστες, οι Ρώσοι δεν επιδεικνύουν κανένα ενδιαφέρον για το γκολφ, δεν το ζητούν 
από τους πράκτορες και δεν είναι στα άμεσα ενδιαφέροντα τους. Τέλος, κάποιο ενδιαφέρον που με 
τη σωστή μελέτη και έρευνα μπορεί να βοηθήσει πολύ τον κυπριακό τουρισμό είναι η πεζοπορία και 
η ιππασία στις περιοχές του Τροόδους ειδικά. Αν και οι Ρώσοι είναι ένας λαός που προέρχεται από 
μία χώρα με πολύ βαρύ χειμώνα και κρύο κλίμα, εντούτοις δεν είναι τουρίστας που ενδιαφέρεται 
μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα. Μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει αντικείμενο για ανάπτυξη και 
άλλων ειδών τουρισμού, αρκεί να γίνει η σωστή και προσεκτική μελέτη των μορφών αυτών, αλλά 
και η κατάλληλη προώθηση τους στο ευρύ κοινό.  

 

4.7. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ανταγωνιστικές αγορές της Κύπρου στον τομέα του τουρισμού είναι οι περισσότερες χώρες του 
πλανήτη και όχι μόνο οι γειτονικές περιοχές. Όπως όλες οι αγορές, έτσι και η ρωσική έλκονται από 
διάφορους προορισμούς και οι επιλογές τους ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των 
τουριστών, με τα ενδιαφέροντα και με τις ανάγκες τους. Μέσα από τις συνεντεύξεις με τους ειδικούς 
της τουριστικής βιομηχανίας, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Ρώσος τουρίστας έχει 
κάνει διαχωρισμό της κάθε χώρας σύμφωνα με το τι προσφέρει η καθεμιά και επιλέγει τον τόπο 
προορισμού με βάση τις ανάγκες του. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος στο θέμα 
του ανταγωνισμού με χώρες γειτονικές προς αυτή, είναι ότι προσφέρουμε το ίδιο σχεδόν τουριστικό 
προϊόν, αλλά οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες από τις κυπριακές. Βασικοί ανταγωνιστές είναι η 
Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Ελλάδα (κυρίως η Ρόδος και η Κρήτη), η Βουλγαρία και η 
Ταϊλάνδη. Η τελευταία αποτελεί ένα προορισμό για τους Ρώσους εξωτικό και διαφορετικό από τους 
άλλους. Έχει πολύ καλό κλίμα, αν και ο βασικός λόγος που την επιλέγουν είναι η διαφορετικότητα 
της σε σχέση με άλλους προορισμούς.  

Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Κύπρου είναι πέρα από την τιμή, και το 
θέμα των εκδρομών. Οι Ρώσοι πιστεύουν ότι στη Ρωσία διοργανώνονται πολύ περισσότερες 
εκδρομές και είναι πολλά εκείνα τα αξιοθέατα και μνημεία που μπορεί να δει κάποιος που 
επισκέπτεται την Τουρκία. Ακόμη είναι μία χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ και ως αποτέλεσμα δεν 
χρειάζεται βίζα για την είσοδο σε αυτή. Αυτό που τους απασχολεί όμως περισσότερο από όλα είναι η 
ποικιλία και οι επιλογές στις εκδρομές. Έτσι έχουν την ευκαιρία να δουν την υπέροχη φύση και το 
τοπίο της χώρας, το πράσινο, τη χλωρίδα και την πανίδα. Ακόμη, η Τουρκία, κατά τους Ρώσους έχει 
πολύ καλά εστιατόρια, καλή κουζίνα, και προσφέρει μεγάλη ποικιλία διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
μέσα στα ξενοδοχεία. Οι υποδομές και τα ξενοδοχεία είναι άριστα και σε πολύ χαμηλότερες τιμές 
από την Κύπρο, προσφέρονται για ξεκούραση και ηρεμία και προσφέρουν πολλές διευκολύνσεις σε 
οικογένειες με παιδιά. Επίσης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στα ξενοδοχεία το σύστημα all inclusive, 
που προτιμάται ιδιαίτερα από τους Ρώσους και ειδικά τους τουρίστες με παιδιά. Η γρίπη των 
πουλερικών θεωρείται από τους πράκτορες ένας παράγοντας που θα επηρεάσει πολύ την κίνηση και 
τη ροή τουριστών από τη Ρωσία προς την Τουρκία αρνητικά και η χώρα αυτή θα γίνει για το 
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επόμενο διάστημα ένας λιγότερο δημοφιλής προορισμός. Το μουσουλμανικό στοιχείο της χώρας 
είναι άλλο ένα αρνητικό στοιχείο της Τουρκίας για τους Ρώσους τουρίστες, που φέρνει την Κύπρο 
υψηλότερα για την επιλογή τουριστικού προορισμού.  

Η Αίγυπτος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά στο θέμα των καταδύσεων, του θαλάσσιου 
πλούτου και των ωραίων παραλίων. Είναι ένας προορισμός που προτιμάται από τους Ρώσους 
περισσότερο τους χειμερινούς μήνες, αφού η ζέστη του καλοκαιριού είναι ανασταλτικός παράγοντας 
για αυτούς, λόγω της τεράστιας διαφοράς θερμοκρασίας με τη χώρα τους. Κατά τα άλλα όμως είναι 
μία χώρα που προσφέρεται τόσο για διακοπές, όσο και για επαγγελματικούς λόγους, με πολλούς 
επιχειρηματίες να την επισκέπτονται για το σκοπό αυτό. Έχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, πολύ 
καλές συνθήκες διαμονής και καλές υπηρεσίες animation μέσα στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία τους 
είναι αρκετά καλά, είναι οικονομικά προσιτή χώρα και έχει καλό value for money. Όλα τα παραπάνω 
στοιχεία κάνουν την Αίγυπτο ένα δημοφιλή προορισμό, και η ροή τουριστών προς αυτήν θα 
συνεχιστεί με θετικούς ρυθμούς.  

Ένας άλλος πολύ φθηνός προορισμός, ανταγωνιστικός προς την Κύπρο είναι και η Τυνησία. Η χώρα 
αυτή είναι οικονομικά προσιτή σε όλες τις κοινωνικές τάξεις των Ρώσων τουριστών και έχει πολλά να 
προσφέρει. Θεωρείται ένας εξωτικός προορισμός με πολλές εκδρομές, παράγοντας που όπως 
αναφέραμε επηρεάζει πολύ τους Ρώσους για την επιλογή προορισμού. Έχει ζεστό κλίμα και καλό 
καιρό και οι εκδρομές που προσφέρει στην έρημο, αλλά και η εμπειρία με τις καμήλες είναι μέσα στα 
ενδιαφέροντα των Ρώσων.  

Οι Ρώσοι δεν έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την Ελλάδα. Γι’ αυτούς Ελλάδα σημαίνει κυρίως Αθήνα, 
Κρήτη, Ρόδος και τα διάφορα άλλα νησιά. Δεν επισκέπτονται πολύ συχνά την ηπειρωτική χώρα. 
Είναι όμως και αυτός ένας οικονομικά προσιτός προορισμός, με υπέροχο τοπίο και πληθώρα 
εκδρομών και επιλογών. Είναι μία χώρα που μπορεί να δείξει τον τεράστιο πολιτιστικός της πλούτο 
με τα πολλά μνημεία και αξιοθέατα που διαθέτει. Έχει πλούσια ιστορία και μεγάλο ιστορικό 
παρελθόν που μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον των Ρώσων. Έχει καλά ξενοδοχεία, αν και σε 
τίποτα δεν μπορούν να συγκριθούν με τα κυπριακά, τα οποία οι Ρώσοι κατατάσσουν πρώτα σε 
επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιότητας. Τέλος, η Βουλγαρία είναι μία ανερχόμενη αγορά που 
προσφέρει πολλά στο Ρώσο τουρίστα. Εκεί οι Ρώσοι δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα με τη 
γλώσσα, τα ξενοδοχεία είναι πολύ καλά και προσφέρουν τις υπηρεσίες που οι τουρίστες από τη 
Ρωσία επιθυμούν. Μπορούν να κάνουν πολλές εκδρομές και να απολαύσουν ωραίες παραλίες, έχει 
ωραίο φυσικό περιβάλλον, είναι ένας φθηνός προορισμός και ασφαλής για τους Ρώσους τουρίστες.  

 

4.8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ήταν αναμενόμενο δημιουργήθηκαν 
κάποια διαδικαστικά προβλήματα όσον αφορά την προσέλευση Ρώσων τουριστών στο νησί. Η 
πολιτική των θεωρήσεων (Βίζα) προκάλεσε κάποιες αλλαγές και προβλήματα. Κατά τους 
ερωτώμενους όμως το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε γρήγορα και δεν επηρέασε τον αριθμό των 
αφίξεων Ρώσων τουριστών προς την Κύπρο. Σήμερα, σαφώς και δεν αποτελεί πρόβλημα. Οι 
εργαζόμενοι στη ρωσική τουριστική βιομηχανία μας ανέφεραν ότι οι διαδικασίες που χρειάζονται για 
τη θεώρηση διαβατηρίου είναι πολύ απλές και γίνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
διάρκεια που απαιτείται είναι πολύ μικρή, και τις περισσότερες φορές η διαδικασία αυτή δεν κρατάει 
περισσότερο από μία μέρα. Τα ίδια άτομα μας ανέφεραν ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποια 
αλλαγή στη διαδικασία γιατί ο χρόνος είναι πολύ σύντομος και είναι δύσκολο η διαδικασία να μειωθεί 
χρονικά περισσότερο από το χρόνο που χρειάζεται σήμερα. Έτσι για τους Ρώσους επαγγελματίες το 
θέμα της βίζας δεν αποτελεί πρόβλημα, οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες και η εξυπηρέτηση που 
απολαμβάνουν από τα προξενεία είναι άψογη. Η μόνη περίπτωση σύμφωνα με τους ερωτώμενους 
που η Κύπρος έχει χάσει τουρισμό λόγω βίζας είναι στους τουρίστες της τελευταίας στιγμής, όπου 
τώρα γι’ αυτούς είναι πολύ πιο δύσκολο να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους χωρίς προηγούμενο 
προγραμματισμό.  
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4.9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους ήταν ενήμεροι για τη συμμετοχή των κυπριακών 
τουριστικών αρχών στην έκθεση που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Μόσχα. Προσθέτουν όμως και το 
ενδεχόμενο της συμμετοχής του ΚΟΤ και σε άλλες μικρότερες εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα σε 
άλλες περιοχές της Ρωσίας ή που είναι εξειδικευμένες, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση του 
προϊόντος. Πολλοί ακόμη είναι και αυτοί που είδαν ή άκουσαν κάποια διαφήμιση για την Κύπρο στην 
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ή και σε εξειδικευμένα τουριστικά περιοδικά, εφημερίδες και άλλα 
έντυπα. Αυτό που φρόντισαν να τονίσουν ιδιαίτερα είναι η σύγκριση που οι ίδιοι κάνουν για την 
προώθηση που γίνεται από τον ΚΟΤ για την Κύπρο σε σχέση με την προώθηση που κάνουν άλλες 
αγορές, όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η πολιτική των δύο αυτών χωρών είναι πολύ 
καλύτερη κατά τους ερωτώμενους, και οι τουριστικές και άλλες περιοχές τους, καθώς και οι 
διάφορες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να κάνει στις χώρες αυτές διαφημίζονται και 
προωθούνται με κάθε τρόπο. Πιστεύουν ότι θα βοηθούσε πολύ την Κύπρο η διαφήμιση της σε 
στάσεις μετρό, σε λεωφορεία, και σε πινακίδες (billboards) στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. 
Ακόμη η διαφήμιση μέσα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο αλλά και τα εξειδικευμένα έντυπα θα 
μπορούσε να γίνει ακόμη καλύτερη και πιο έντονη. Παράλληλα με αυτό ένας καλός τρόπος 
διαφήμισης κατά τους Ρώσους είναι και το διαδίκτυο μέσα από το οποίο μπορεί να γίνουν πολύ 
θετικά βήματα προώθησης.  

Οι Ρώσοι επαγγελματίες πιστεύουν ότι ο ΚΟΤ θα μπορούσε να ενισχύσει περισσότερο και τα 
inspection trips, με πράκτορες και δημοσιογράφους εξειδικευμένων εντύπων. Η διαφήμιση που 
γίνεται μέσα από αυτά τα άτομα είναι πολύ καλή και μπορεί να επηρεάσει θετικά το Ρώσο τουρίστα 
στις επιλογές του. Οι Ρώσοι επαγγελματίες απαιτούν οι κυπριακές τουριστικές αρχές να βρίσκονται 
πιο κοντά τους και να έχουν περισσότερες επαφές, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί ευκολότερα να 
προωθούν την Κύπρο. Ακόμη, η Κύπρος μπορεί να διαφημιστεί και σαν προορισμός για όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, και όχι μόνο για το καλοκαίρι. Παράλληλα, επειδή ακριβώς πιστεύουν ότι οι 
κρουαζιέρες είναι μια μορφή τουρισμού που μπορεί να αναπτυχθεί στην Κύπρο, εισηγούνται και την 
εξειδικευμένη διαφήμιση του νησιού όσον αφορά το είδος αυτό του τουρισμού.  

 

4.10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Εκτός από εισηγήσεις σε θέματα προώθησης και διαφήμισης, οι Ρώσοι επαγγελματίες βοήθησαν 
πολύ εκφράζοντας τις απόψεις τους για το τι θεωρούν αυτοί ότι απουσιάζει από το κυπριακό 
τουριστικό προϊόν, που θα μπορούσε όμως με την ανάπτυξη και βελτίωση του να προσελκύσει 
περισσότερους Ρώσους τουρίστες. Εισηγήθηκαν έτσι να γίνονται περισσότερες προσφορές από τα 
κυπριακά ξενοδοχεία σε all inclusive πακέτα, κάτι που θα οδηγήσει ακόμη περισσότερες οικογένειες 
για την επιλογή της Κύπρου. Δηλαδή εισηγούνται την ανάπτυξη καταλυμάτων τύπου resort, στα 
οποία ο τουρίστας θα παραμένει στο ξενοδοχείο, και θα μπορεί εκεί να κάνει πολλές 
δραστηριότητες, χωρίς να έχει την ανάγκη να βγει από το χώρο διαμονής του. Ακόμη, τα ξενοδοχεία 
θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες ψυχαγωγίας και διασκέδασης μέσω των ομάδων 
animation. Τέλος, οι Ρώσοι ενδιαφέρονται και για τα διάφορα πολιτιστικά και άλλα γεγονότα που 
συμβαίνουν οι διοργανώνονται κατά καιρούς στην Κύπρο, όπως είναι η γιορτή του κρασιού στη 
Λεμεσό κάθε Σεπτέμβριο. Όλα αυτά τα γεγονότα προκαλούν το ενδιαφέρον των Ρώσων τουριστών, 
γι’ αυτό και θα ήθελαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι οι πράκτορες, αλλά και ο ίδιος ο ΚΟΤ να τα 
διαφημίζει και να τα προωθεί περισσότερο. Θα ήθελαν και από τα ίδια τα ξενοδοχεία να 
ενημερώνουν τους πελάτες τους για αυτά τα δρώμενα.  
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5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ MEDIA 

Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε και 5 εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 2 από 
περιοδικά τουριστικά, 1 από τουριστική εφημερίδα και 2 εκπροσώπους τουριστικών ιστοσελίδων. Οι 
απόψεις των ατόμων αυτών δεν διαφέρουν και πολύ από τους εκπροσώπους της τουριστικής 
βιομηχανίας της Ρωσίας. Βρίσκουν ότι η Κύπρος είναι ένας αρκετά δημοφιλής προορισμός, και ότι 
συχνά προτιμάται από τους Ρώσους. Είναι ένα όμορφο νησί, με ωραίες παραλίες, ήλιο και θάλασσας, 
προσφέρεται κυρίως τους μήνες από τον Απρίλιο μέχρι το Νοέμβριο και είναι κατάλληλο για όλες τις 
κατηγορίες τουριστών, αλλά και για οικογένειες.  

Στον τομέα των ειδικών μορφών τουρισμού, οι εκπρόσωποι των media πιστεύουν, όπως και οι 
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, ότι τα spa και οι κρουαζιέρες από την Κύπρο σε άλλες χώρες 
είναι αρκετά ελκυστικό στοιχείο και παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει περισσότερους Ρώσους να 
επιλέξουν το νησί για τις διακοπές τους. Η ποδηλασία, η πεζοπορία και η ιππασία είναι άλλες τρεις 
μορφές τουρισμού που μπορούν να ελκύσουν Ρώσους τουρίστες. Αντίθετα, το γκολφ δεν είναι στα 
άμεσα ενδιαφέροντα των Ρώσων και δεν προτιμάται από αυτούς.  

Αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι δηλώσεις των ατόμων αυτών σε σχέση με 
τη διαφήμιση και προώθηση της Κύπρου στη Ρωσία, αφού είναι άτομα που ασχολούνται άμεσα με 
τους τρόπους που μπορεί κάποιος να διαφημίσει ένα προϊόν. Οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζουν ότι 
έχουν δει κάποιες διαφημίσεις της Κύπρου σε διάφορα έντυπα, αλλά ότι αυτό χρειάζεται περαιτέρω 
ενίσχυση. Πιστεύουν πολύ στις εξωτερικές διαφημίσεις, αυτές που βρίσκονται στους δρόμους, στα 
λεωφορεία και στο μετρό, αλλά και στη διαφήμιση μέσω τηλεόρασης. Πολύ σημαντική πηγή 
πληροφόρησης του ρωσικού κοινού, και ιδιαίτερα του κοινού μικρότερης ηλικίας, θεωρούν ότι είναι 
το διαδίκτυο, γι’ αυτό και υποστηρίζουν ότι ο ΚΟΤ και οι πράκτορες θα πρέπει να δημιουργήσουν 
εκείνες τις ιστοσελίδες που να προωθούν την Κύπρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας 
κίνησης είναι η περίπτωση της Αιγύπτου, η οποία έχει κάνει ιστοσελίδα και προωθεί το τουριστικό 
της προϊόν και μάλιστα στη ρωσική γλώσσα.  

Τα άτομα αυτά πιστεύουν ότι η Κύπρος δεν είναι προορισμός ήλιου και θάλασσας μόνο, και ότι στην 
Κύπρο «δεν πάνε μόνο τουρίστες αλλά και ταξιδιώτες», δηλαδή άτομα τα οποία ενδιαφέρονται και 
τους απασχολεί να δουν κάτι παραπάνω, και όχι απλά να παραμείνουν στην παραλία και να 
απολαύσουν την ωραία μεσογειακή θάλασσα. Αυτά τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των τουριστών 
πιστεύουν ότι θα πρέπει να προωθήσει η Κύπρος και να δείξει στους Ρώσους ότι υπάρχουν στο νησί. 
Τα ενδιαφέροντα των Ρώσων τουριστών, όπως είναι το spa και οι κρουαζιέρες, αλλά και τα άλλα 
είδη τουρισμού είναι αυτά που θέλουν οι Ρώσοι να δουν μέσα από τις διαφημίσεις και που θα τους 
ελκύσουν να επιλέξουν την Κύπρο για τις διακοπές τους. Η εικόνα που έχουν για την Κύπρο είναι 
πολύ θετική, γι’ αυτό και πιστεύουν ότι η Κύπρος πρέπει να διαφημίσει την ιστορία και την 
κουλτούρα της, αλλά και την ευκαιρία που δίνει στους τουρίστες να ανακαλύψουν το νησί, να το 
εξερευνήσουν και να δουν τα υπέροχα αξιοθέατα και μνημεία του, την πλούσια ιστορία και την 
έντονη κυπριακή κουλτούρα.  
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6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

«Η Κύπρος είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη της του κόσμου, αγαπώ πολύ αυτή τη χώρα. Η Κύπρος 
χαρακτηρίζεται από καταπληκτική εξυπηρέτηση, ενδιαφέρουσες εκδρομές και περίπατους στο 
βουνό, βόλτες με γαϊδούρια, επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, υπέροχη κουζίνα. Οι Κύπριοι είναι πολύ 
φιλικοί και φιλόξενοι, ειδικά αν καταλάβουν ότι είσαι από τη Ρωσία, κάτι που τους κάνει διπλά 
χαρούμενοι!» Οι παραπάνω δηλώσεις αντικατοπτρίζουν την άποψη των φορέων της τουριστικής 
βιομηχανίας της Ρωσίας στο σύνολό τους. 

Οι απόψεις τους δεν διαφέρουν πολύ από τους υπόλοιπους ερωτώμενους που αναφέραμε στην αρχή 
της ενότητας. Αυτά που είναι σημαντικά να τονίσουμε είναι το θέμα του τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων, αλλά και ο τομέας της προώθησης και διαφήμισης. Το θέμα της βίζας και του 
ελέγχου που γίνεται πλέον σήμερα από τις κυπριακές αρχές, αναγνωρίζουν ότι είναι ένας 
ανασταλτικός παράγοντας, δεν είναι όμως τόσο σοβαρός ώστε να επηρεάσει την κίνηση τουριστών 
προς την Κύπρο. Η διαδικασία που γίνεται έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα είναι πολύ εύκολη και 
δεν παρατηρούνται περιπτώσεις όπου οι κυπριακές αρχές απορρίπτουν αιτήματα για έκδοση βίζας.  

Η Κύπρος γι’ αυτούς είναι ένας παράδεισος. Είναι μία χώρα πολύ όμορφη και φιλική, όπου κάποιος 
μπορεί να επισκεφθεί και να περάσει υπέροχα το χρόνο του, όχι μόνο για τον ήλιο, τη θάλασσα και 
τον καλό καιρό, αλλά και για πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να κάνει. Οι ειδικοί 
της τουριστικής βιομηχανίας πιστεύουν ότι η Κύπρος προσφέρεται για ξεκούραση, για περίπατους 
και πεζοπορία, για ιππασία, για ποδηλασία και πολλά άλλα. Πολύ σημαντικά είδη τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων αποτελούν τα spa, και οι κρουαζιέρες, ενώ το γκολφ παρουσιάζει ελάχιστο, αν όχι 
καθόλου ενδιαφέρον από τους Ρώσους τουρίστες. Είναι σημαντικό ακόμη να αναφέρουμε ότι οι 
Ρώσοι είναι ενθουσιασμένοι με το τοπίο της Κύπρου, και κυρίως με το συνδυασμό βουνού και 
θάλασσας. Θεωρούν ότι η Κύπρος μπορεί να εκμεταλλευτεί το φυσικό περιβάλλον που διαθέτει και 
να αναπτύξει τον αθλητικό τουρισμό (πεζοπορία, ποδηλασία) σε αυτές τις περιοχές.  

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου σε σχέση με τους ανταγωνιστές της είναι ότι η χώρα είναι 
πολύ ευρωπαϊκή, και δεν έχει αραβικό και μουσουλμανικό στοιχείο. Το γεγονός αυτό την 
διαφοροποιεί από τις γειτονικές της χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία, με αποτέλεσμα να 
γίνεται ένας διαχωρισμός των τουριστών. Αυτό όμως που αποτελεί το μεγάλο αρνητικό της Κύπρου 
είναι σαφώς το θέμα της τιμής. Είναι πολύ ακριβότερη από τις άλλες χώρες και αυτό προκαλεί τις 
περισσότερες φορές τις αιτίες μείωσης στον αριθμός των αφίξεων, σύμφωνα με τους ερωτώμενους 
της κατηγορίας αυτής.  

Στο θέμα της προώθησης και της διαφήμισης, οι φορείς της ρωσικής τουριστικής βιομηχανίας 
πιστεύουν ότι η Κύπρος πρέπει να δώσει περισσότερη σημασία σε αυτό τον τομέα, και να τον 
βελτιώσει αν θέλει να έχει θετικά αποτελέσματα στο θέμα του εισερχόμενου τουρισμού από Ρωσία. 
Εκτός από τη συμμετοχή σε εκθέσεις που είναι απαραίτητη, πιστεύουν ότι οι Κύπριοι θα πρέπει να 
διαφημίσουν περισσότερο τις ειδικές μορφές τουρισμού που διαθέτει το νησί, και ειδικά τα spa και 
τις κρουαζιέρες, έτσι ώστε οι Ρώσοι τουρίστες να είναι πιο καλά πληροφορημένοι για το προϊόν που 
προσφέρει η Κύπρος. Μπορούν να συνεχίσουν τον τρόπο διαφήμισης μέσα από τα διάφορα 
εξειδικευμένα έντυπα, αρκεί να βελτιώσουν την ποιότητα και την εμφάνιση των διαφημίσεων 
αυτών. Ακόμη, θέλουν να ενισχυθεί πολύ η διαφήμιση μέσω του διαδικτύου, προκειμένου όλο και 
περισσότερα άτομα, και μάλιστα νέοι να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο, με απώτερο 
σκοπό κάποια στιγμή να την επισκεφθούν. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ το Ρώσο τουρίστα και θα 
τον ωθήσει να επισκεφθεί την Κύπρο είναι η καλή πληροφόρηση. Ως αποτέλεσμα οι κυπριακές αρχές 
θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό τον τομέα και να φροντίσουν για την σωστή και 
δομημένη διαφήμιση στη χώρα αυτή.  
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7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΩΣΩΝ  

Αν συγκρίνουμε τις αναφορές που έγιναν ανάμεσα στις δύο αγορές, της Ρωσικής και της Κυπριακής 
παρατηρούμε ότι οι απόψεις των ατόμων αυτών δεν συγκλίνουν. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις 
δηλώσεις τους, γεγονός που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση, προκειμένου να βελτιώσουμε την 
προσέγγιση της Κυπριακής αγοράς προς τη Ρωσική.  

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και οι δύο ομάδες συμφωνούν για το προφίλ που η Κύπρος 
παρουσιάζει στη Ρωσική αγορά. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός, με πολλές ομορφιές που 
επιλέγεται συχνά από τους Ρώσους τουρίστες για διακοπές, αλλά και για άλλους λόγους. Άλλα 
στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι απόψεις των δύο μοιάζουν είναι η φιλοξενία 
και φιλικότητα των Κυπρίων. Τόσο οι Ρώσοι, όσο και οι Κύπριοι εργαζόμενοι στην τουριστική 
βιομηχανία ανέφεραν ότι η Κύπρος είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, έχει φυσικό περιβάλλον και 
φυσική ομορφιά, γι’ αυτό και συχνά έλκει τουρίστες για τους παραπάνω λόγους. Είναι ακόμη ένα 
μέρος με μεγάλη ηλιοφάνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους, κάτι που αποτελεί βασικό λόγο 
για την επιλογή του σαν τουριστικό προορισμό από Ρώσους τουρίστες, λόγω ιδιαίτερα της διαφοράς 
κλίματος στις δύο αυτές χώρες.  

Οι παραδοσιακοί δεσμοί που ενώνουν τις δύο χώρες, είναι κατά την άποψη και των δύο ομάδων 
ένας σημαντικός λόγος που πολλοί Ρώσοι οδηγούνται στην Κύπρο για τις διακοπές τους. Ο πρώτος 
λόγος είναι ότι νιώθουν ασφάλεια ερχόμενοι στην Κύπρο, αφού ξέρουν ότι εκεί θα βρουν ένα 
χριστιανικό περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερα μουσουλμανικά και αραβικά στοιχεία, αλλά και μία 
εξευρωπαϊσμένη χώρα, που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τις υπόλοιπες χώρες της γηραιάς 
ηπείρου. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι ερχόμενοι στην Κύπρο μπορούν να εκμεταλλευτούν 
και να κάνουν παράλληλα με τις διακοπές τους και ένας είδος θρησκευτικού τουρισμού. Λόγω 
ακριβώς της κοινής θρησκείας, και των πολλών χριστιανικών μνημείων που διαθέτει η Κύπρος, είναι 
ένα μέρος που μπορεί να αποτελέσει και από μόνο του προορισμό ειδικού ενδιαφέροντος 
θρησκευτικού τουρισμού. Συνεπώς, πολλές ομάδες Ρώσων τουριστών είναι σε θέση να την 
επιλέξουν για αυτό και μόνο το σκοπό.  

Έχουν παρατηρήσει και οι δύο ομάδες ότι στην Κύπρο δεν βλέπουμε συχνά Ρώσους τουρίστες 
νεαρής ηλικίας, αλλά περισσότερο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αν και σε αυτό το σημείο βρίσκουμε 
σύμφωνες τις δύο ομάδες, οι Ρώσοι πιστεύουν ότι υπάρχουν τα περιθώρια αυτό να αλλάξει και ότι οι 
κυπριακές αρχές πρέπει να βρουν εκείνο τον τρόπο έτσι ώστε να προσεγγίσουν και αυτή την 
ηλικιακή ομάδα. Ο λόγος που θεωρούν ότι η Κύπρος δεν επιλέγεται από νεαρότερες ηλικίες είναι 
κυρίως το θέμα της τιμής. Στο σημείο της ακρίβειας της Κύπρου οι απόψεις των δύο ομάδων 
συγκλίνουν απόλυτα, εφόσον και οι δύο θεωρούν ότι η Κύπρος είναι ένας πολύ ακριβός προορισμός. 
Αν και έχει ένα καλό value for money, εντούτοις έχοντας αυτές τις τιμές απορρίπτει πολλές ομάδες 
του πληθυσμού της Ρωσίας. Τέλος, σύγκλιση απόψεων υπάρχει και στο θέμα των ανταγωνιστικών 
χωρών της Κύπρου στη Ρωσική αγορά. Όπως μας ανέφεραν οι εργαζόμενοι στην τουριστική 
βιομηχανία και των δύο χωρών, ανταγωνιστές της Κύπρου είναι η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Τυνησία, η 
Ελλάδα, η Βουλγαρία. Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα όλων αυτών είναι φυσικά το θέμα της τιμής 
και της ακρίβειας σε σχέση με την Κύπρο. Μόνη διαφορά είναι ότι οι Ρώσοι ανέφεραν ότι οι 
τουρίστες τους έχουν στο μυαλό τους ένα σαφή διαχωρισμό για την κάθε χώρα, κάτι που προφανώς 
οι Κύπριοι δεν είχαν προσέξει. Επιλέγουν δηλαδή την κάθε χώρα για αυτά που μπορεί να τους 
προσφέρει και διαχωρίζουν το τουριστικό προϊόν κάθε μιας από αυτές.  

Βασικότερο σημείο διαφωνίας απόψεων των δύο ομάδων αποτελεί το θέμα της έκδοσης βίζας, 
επακόλουθο της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ οι Κύπριοι μας ανέφεραν ότι η 
βίζα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προσέλευση Ρώσων τουριστών στην Κύπρο, οι 
Ρώσοι συνάδελφοι τους διαφωνούν απόλυτα με αυτό. Οι Κύπριοι πιστεύουν ότι η έκδοση βίζας είναι 
μία χρονοβόρα διαδικασία, και ότι αυτή ακριβώς είναι που ευθύνεται για τις τρομερές μειώσεις στις 
αφίξεις Ρώσων τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, οι Ρώσοι δεν θεωρούν ότι η βίζα είναι πρόβλημα, είναι 
μία διαδικασία απόλυτα αποδεκτή από αυτούς και καθόλου χρονοβόρα. Οι περισσότεροι δήλωσαν 
ότι για την έκδοση βίζας χρειάζεται τις περισσότερες φορές το πολύ μία μέρα, χρόνος που δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ανασταλτικός παράγοντας στις αφίξεις.  

Το επόμενο σημαντικό σημείο στο οποίο παρατηρήθηκε αντίθεση στις απόψεις είναι ο τουρισμός 
ειδικών ενδιαφερόντων, στο βαθμό που τον βλέπει η κάθε ομάδα, και πόσο σημαντικός παράγοντας 
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είναι στην προσέλκυση Ρώσων τουριστών στην Κύπρο. Οι Ρώσοι τόνισαν ότι πέρα από το γκολφ, 
ένα άθλημα όχι και τόσο ψηλά στις προτιμήσεις τους, τα υπόλοιπα είδη εναλλακτικού τουρισμού 
αποτελούν ενδιαφέρον για αυτούς. Συγκεκριμένα τόνισαν ότι οι υπηρεσίες spa είναι ένας τομέας 
εξαιρετικά ενδιαφέρον για αυτούς και πολλοί Ρώσοι θα επιθυμούσαν να τις έχουν κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους στην Κύπρο. Το μόνο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η ακρίβεια αυτών 
των υπηρεσιών, ειδικά αν τις συγκρίνουμε με παρόμοιες υπηρεσίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 
δεύτερο σημαντικό σημείο σχετικά με τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων είναι οι κρουαζιέρες. Οι 
κρουαζιέρες είναι ένας τομέας στον οποίο οι Ρώσοι τουρίστες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά 
σε περιοχές όπως είναι το Ισραήλ, ή ακόμη και ο Λίβανος. Παρόλο που δηλώνουν ότι έρχονται στην 
Κύπρο κυρίως για ξεκούραση, εντούτοις δεν διστάζουν να δηλώσουν ότι θα επιθυμούσαν να 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εμπειρίες και ότι θα ήθελαν αν τους δινόταν η ευκαιρία να δουν μαζί 
περισσότερες από μία χώρες με ένα ταξίδι. Αντίθετα οι Κύπριοι δεν φάνηκε να έχουν δώσει την 
απαραίτητη σημασία σε αυτή την επιθυμία των Ρώσων πελατών τους. Αυτό που ζητούν οι Ρώσοι 
στο ίδιο πάντα θέμα είναι η καλύτερη διαφήμιση του προϊόντος αυτού, έτσι ώστε οι τουρίστες να 
είναι περισσότερο πληροφορημένοι για την ύπαρξη του αλλά και για τις επιλογές που μπορούν να 
έχουν.  

Ενδιαφέρουσες ήταν οι απόψεις τους και για διάφορα άλλα είδη εναλλακτικού τουρισμού τα οποία 
και θα ήθελαν πολύ να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν. Οι Ρώσοι τουρίστες είναι λάτρεις του 
κυπριακού φυσικού περιβάλλοντος και της κυπριακής φύσης. Γι’ αυτό και θα τους άρεσε πολύ η ιδέα 
της διοργάνωσης περιπάτων στη φύση, ή η ποδηλασία, ακόμη και η ιππασία, αλλά και οι περίπατοι 
με γαϊδούρια. Αντίθετα, οι Κύπριοι δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε αυτές τις περιπτώσεις 
εναλλακτικού τουρισμού.  

Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι απόψεις που εξέφρασαν οι Ρώσοι επαγγελματίες στον τομέα της 
διαφήμισης και προώθησης της Κύπρου στη χώρα τους. Σε αυτό τον τομέα οι απόψεις και στις δύο 
περιπτώσεις ήταν παρόμοιες. Η συμμετοχή στην έκθεση της Μόσχας είναι ένας πολύ καλός πρώτος 
τρόπος προσέγγισης της αγοράς για την Κύπρο. Περαιτέρω όμως πιστεύεται ότι πρέπει να γίνει πιο 
έντονη διαφήμιση μέσα από τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, πινακίδες στους δρόμους και άλλα 
εξειδικευμένα έντυπα, καθώς και σε σταθμούς μετρό, έτσι ώστε η Κύπρος να φανεί αρκετά προς τα 
έξω και να έρθει πιο κοντά προς το ευρύ κοινό.  

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να διαφημιστεί και μέσα από το διαδίκτυο, καθώς σύμφωνα με τις 
δηλώσεις των Ρώσων επαγγελματιών, είναι ένας πολύ καλός και μοντέρνος τρόπος προώθησης, 
αλλά και ένας τρόπος προσέγγισης περισσότερων νέων ανθρώπων. Ακόμη, η Κύπρος πρέπει να 
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαφήμιση των διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού που 
μπορεί να προσφέρει, προκειμένου το κοινό να τις γνωρίσει και να θελήσει να τις απολαύσει.  
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1. ΑΠΟΨΕΙΣ ΡΩΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της μελέτης της Ρωσικής αγοράς, διεξήχθησαν εις βάθος συνεντεύξεις με Ρώσους που 
είχαν ταξιδεύσει εκτός της χώρας τα τελευταία 5 χρόνια. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στις περιοχές 
στόχου, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Αικατερινούπολη, Σαμάρα και Ροστόβ. Η διεξαγωγή αυτού του 
είδους ποιοτικής έρευνας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική βοηθώντας, στην βαθύτερη κατανόηση των 
αντιλήψεων του κοινού όσον αφορά την Κύπρο σαν τουριστικό προορισμό αλλά και την σε βάθος 
μελέτη των ανταγωνιστικών τουριστικών αγορών.  

Οι Ρώσοι ταξιδεύουν τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό με διαφορετική όμως συχνότητα. Όπως 
ήταν αναμενόμενο ταξιδεύουν συχνότερα στη Ρωσία από ότι στο εξωτερικό λόγω του κόστους που 
είναι απαραίτητο για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Συνήθως ταξιδεύουν με την οικογένεια, τον/την 
σύντροφο, τους συγγενείς ή τους φίλους τους.  

Γι’ αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντική η απόσταση του προορισμού, και ειδικά η ύπαρξη απευθείας 
πτήσεων προς τον τουριστικό τους προορισμό. Από την άλλη η ομιλία της Ρωσικής γλώσσας είναι 
επιθυμητή αλλά απαραίτητη, αφού πολλοί γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά. 

Σαν μελλοντικοί τουριστικοί προορισμοί παρουσιάζονται η Αίγυπτος, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα 
και σε μικρότερο βαθμό η Κύπρος . Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι η απόφαση τους 
αυτή έχει επηρεαστεί από διαφημίσεις ή διαφημιστικά έντυπα.  

 

1.2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Η Ευρώπη και ειδικά οι Μεσογειακές χώρες, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρος, αλλά και η Τουρκία και η 
Αίγυπτος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμοί. 

Ο ήλιος και η θάλασσα, οι περιηγήσεις, οι εκδρομές, η επαφή με τον πολιτισμό της χώρας που θα 
επισκεφθούν, τα αξιοθέατα και τα αρχαία μνημεία καθώς και η δυνατότητα ξεκούρασης και 
χαλάρωσης από την ρουτίνα της καθημερινότητας αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για 
τους οποίους επιλέγουν ένα τουριστικό προορισμό. 

 

1.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

Τουρκία 

Η Τουρκία αποκαλείται και «Ρωσικό σανατόριο» αφού μεγάλος αριθμός Ρώσων καταφεύγει εκεί για 
τις διακοπές του. Έχει καλό κλίμα, προσφέρει οικονομικά τουριστικά πακέτα ενώ παράλληλα 
θεωρείται προορισμός που «αξίζει τα λεφτά του» λόγω του ότι η τιμή είναι ανάλογη της 
προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσιών. Επίσης έχει καλές παραλίες, ήλιο, παρέχει τη δυνατότητα 
εκδρομών, έχει καλά ξενοδοχεία, καλές τιμές, μεγάλη και φθηνή αγορά και προσφέρει ψυχαγωγία 
τόσο για ενήλικές όσο και για παιδιά. 

Οι Ρώσοι ανέφεραν ότι είναι εύκολο να μεταβούν στην Τουρκία αφού υπάρχουν συχνά πτήσεις για 
την Τουρκία και δεν χρειάζονται βίζα. 

Αυτό που άρεσε σε αυτούς που επισκέφθηκαν την Τουρκία ήταν οι παραλίες, το κλίμα, οι χαμηλές 
τιμές, η φιλικότητα των κατοίκων καθώς και η γνώση της ρωσικής γλώσσας. Οι υπηρεσίες των 
ξενοδοχείων χαρακτηρίστηκαν αρκετά καλές ενώ υπήρχε δυνατότητα επιλογής εκδρομών στη χώρα. 
Παράλληλα προφέρει μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων όπως υδροπάρκα, κρουαζιέρες και 
προγράμματα που σχετίζονται με την πολιτιστική παράδοση όπως και τη δυνατότητα διασκέδασης 
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το βράδυ σε διάφορα μέρη. Παράλληλα υπάρχουν διευκολύνσεις για οικογένειες με παιδιά καθώς και 
προγράμματα ψυχαγωγίας για παιδιά. Επίσης, για την Τουρκία προσφέρεται ένα αρκετά βολικό και 
δελεαστικό σύστημα «everything is included» όπου περιορίζονται τα περιττά έξοδα, κάτι που 
ανεβάζει την Τουρκία σαν μελλοντικό προορισμό για τους Ρώσους.  

Εκτός από την ξεκούραση στη θάλασσα πολλοί ανέφεραν ότι ασχολήθηκαν με θαλάσσια αθλήματα, 
συμμετείχαν σε εκδρομές-περιηγήσεις καθώς και σε παραδοσιακά προγράμματα, πήγαν για ψώνια 
στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, ενώ ανέφεραν ότι τα ξενοδοχεία διοργάνωναν ψυχαγωγικά 
προγράμματα. Οι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία της Τουρκίας γνωρίζουν ρωσικά γεγονός 
που αρέσει στους τουρίστες. 

Κάποιοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια ως προς την οργάνωση εκδρομών. Σε κάποιες περιπτώσεις 
αναφέρθηκε ότι η θάλασσα δεν ήταν καθαρή ή είχε βράχους. Επίσης, οι ντόπιοι, σε κάποιες 
περιπτώσεις, ήταν φορτικοί κυρίως στις εμπορικές συναλλαγές. Συγκριτικά με άλλους προορισμούς η 
Τουρκία έχει χαμηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών. 

Η Τουρκία παρουσιάζεται σαν προορισμός που θα ήθελαν να επισκεφθούν ξανά λόγω του ότι η 
προσφερόμενη ποιότητα είναι ανάλογη των χρημάτων που πληρώνουν και δεν υπάρχει το πρόβλημα 
της βίζα. Παρόλα αυτά, πολλοί εξέφρασαν την άποψη ότι η γρίπη των πουλερικών αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για επίσκεψη τους στην χώρα στο άμεσο μέλλον. 

Ισπανία 

Η Ισπανία χαρακτηρίστηκε ως προορισμός που συνδυάζει το καλό κλίμα και τη θάλασσα, με 
αξιοθέατα και αρχιτεκτονική. Έχει ωραίες παραλίες αλλά και νυχτερινή ζωή. Αν και η Ισπανία 
θεωρείται ακριβή εντούτοις θα ήθελαν να την επισκεφθούν ξανά στο μέλλον. 

Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι επίσης δημοφιλής προορισμός. Η ιστορία της χώρας και τα αρχαία μνημεία, τα 
αξιοθέατα, ο πολιτισμός της, η καθαρή θάλασσα ο ήλιος, η νυχτερινή ζωή, τα καταστήματα είναι 
μερικοί από τους παράγοντες που εντυπωσιάζουν τους τουρίστες. Εντούτοις, κάποιοι ήταν 
δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες των ξεναγών αλλά και από το γεγονός ότι έπαιρναν προμήθεια 
από συγκεκριμένους καταστηματάρχες.  

Κανάριοι Νήσοι 

Οι Κανάριοι νήσοι είναι για τους Ρώσους ένας εξωτικός προορισμός ο οποίος κοστίζει αρκετά αλλά η 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, η φύση και το καλό κλίμα αφήνουν τους επισκέπτες 
ευχαριστημένους με την επιλογή τους. 

Αίγυπτος 

Η ιστορία σε συνδυασμό με τον καλό καιρό, τις χαμηλές τιμές αλλά και την ποικιλία δραστηριοτήτων 
για όλη την οικογένεια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την τουριστική βιομηχανία της 
χώρας. Διαθέτει μορφωμένους ξεναγούς οι οποίοι μιλούν πολύ καλά την Ρωσική γλώσσα. Είναι μια 
χώρα που συνδυάζει τις ήσυχες διακοπές ξεκούρασης (passive rest π.χ. ξεκούραση στην παραλία) 
και τις δραστήριες διακοπές (active rest, π.χ. καταδύσεις, σαφάρι κ.α.). 

Αντίθετα, οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων δεν είναι υψηλού επιπέδου, τα κτίρια είναι παλιά, η 
υπηρεσία δωματίου όχι και τόσο ικανοποιητική ενώ δεν υπάρχει ποικιλία γευμάτων. 

Όπως, και η Τουρκία έτσι και η Αίγυπτος έχει υιοθετήσει το σύστημα «Everything is included» 
κάνοντας το ταξίδι πιο οικονομικό. 

Η Αίγυπτος παρουσιάζεται ως ένας από τους δημοφιλέστερους μελλοντικός προορισμός για τους 
Ρώσους. Οι κυριότεροι παράγοντες για αυτό είναι οι προτροπές-συστάσεις από φίλους, η 
παρότρυνση από τους τουριστικούς πράκτορες αλλά και οι διαφημίσεις. Οι Ρώσοι έχουν σχηματίσει 
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μια πολύ καλή εικόνα η οποία παρουσιάζει τη χώρα σαν ένα προορισμό με αρχαίο πολιτισμό τον 
οποίο οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν, να θαυμάσουν και να εξερευνήσουν, με καλό κλίμα 
και παραλίες ενώ παράλληλα προσφέρει καλά ξενοδοχεία. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η Αίγυπτος είναι 
ένας φθηνός προορισμός ο οποίο αξίζει τα λεφτά του. 

 

1.4. ΚΥΠΡΟΣ 

Η Κύπρος είναι ένα νησί με καλό κλίμα το οποίο προσφέρεται για διακοπές και ξεκούραση. Οι Ρώσοι 
που ήρθαν στην Κύπρο ανέφεραν ότι άκουσαν καλά λόγια από άλλους ή τον τουριστικό πράκτορα 
γι’ αυτό και την επέλεξαν. 

Οι καλές καιρικές συνθήκες είναι το πρώτο σημείο που εντόπισαν οι επισκέπτες στην Κύπρο, ενώ 
ανέφεραν και τη φιλοξενία, την ευγένεια των Κυπρίων, το καλό φαγητό καθώς και τον ψηλό βαθμό 
ασφάλειας του νησιού. 

Εμπειρία που είχαν στην Κύπρο 

Τις διακοπές τους τις πέρασαν κυρίως στις παραλίες της Κύπρου ασχολήθηκαν με θαλάσσια 
αθλήματα, κάποιοι συμμετείχαν σε εκδρομές και περιηγήσεις. Αγαπημένη δραστηριότητα ήταν η 
επίσκεψη στα υδροπάρκα της Κύπρου, όπου πέρασαν καλά, αποκομίζοντας θετικές εντυπώσεις.  

Παρόλα αυτά αναφέρθηκε ότι υπήρχαν ψηλές τιμές, ότι είναι ένας προορισμός όπου το ποσό που 
ξοδεύει κάποιος δεν συνοδεύεται με την ανάλογη ποιότητα σε σχέση με την Τουρκία. Κάποιοι 
ανάφεραν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ξενοδοχεία είναι μέτριες, τα ξενοδοχεία είναι 
μακριά από τη θάλασσα ή από την πόλη και ότι η Κύπρος έχει λίγα ιστορικά μνημεία. Αναφέρθηκε 
ότι οι παραλίες δεν ήταν καθαρές. Κάποιοι ήταν δυσαρεστημένοι από την κουζίνα, τις υπηρεσίες και 
το προσωπικό το οποίο χαρακτήρισαν ως απρόσεκτο και βραδυκίνητο. Οι Ρώσοι τουρίστες 
περίμεναν περισσότερο τοπικό χρώμα στα ψυχαγωγικά προγράμματα, στο χορό και τη μουσική 
χαρακτηρίζοντας την σαν χώρα με «Little local Specificity» και «Not much national color». Αντίθετα 
η Αγία Νάπα φημίζεται για τις πολλές δραστηριότητες προσφέρει στους επισκέπτες σε σχέση με τις 
άλλες πόλεις, αφήνοντας καλές εντυπώσεις. 

Διαφήμιση για την Κύπρο 

Αρκετοί από τους ερωτώμενους ανέφεραν ότι είδαν διαφήμιση της Κύπρου στην τηλεόραση, σε 
εφημερίδες και περιοδικά, σε πινακίδες στους δρόμους, σε ενημερωτικά φυλλάδια/βιβλιάρια στα 
τουριστικά πρακτορεία. Επίσης κάποιοι διάβασαν άρθρα σε περιοδικά που αναφέρονταν στην Κύπρο. 
Ανέφεραν τις εξής διαφημίσεις «Αμφιθέατρο σε γαλάζιο ουρανό», «η λέξη “Κύπρος” σε μπλε φόντο 
και “ερείπια”», «Ο χάρτης της Κύπρου», «Παραλίες και ομπρέλες», «Ηλιόλουστες ακτές», «Κίτρινη 
άμμος», «Ήλιος και Φοίνικες», «Χρυσή ακτή και ένα ζευγάρι στην παραλία», «Η Κύπρος είναι το 
νησί των τεσσάρων εποχών», «Η Κύπρος έχει 320 ηλιόλουστες μέρες το χρόνο» κ.α. Παρόλα αυτά 
λέχθηκε ότι «Δεν υπήρχε κάτι που να κάνει αυτό τον προορισμό ξεχωριστό σε σχέση με άλλους 
τουριστικούς προορισμούς». Αν και η διαφημιστικές καμπάνιες είναι αρκετές εντούτοις δεν είναι 
πειστικές και δεν πληροφορούν το κοινό για άλλες ιδιαιτερότητες του νησιού εκτός από τον καλό 
καιρό.  

Ιδιαίτερα πειστικοί είναι όμως και οι Τουριστικοί πράκτορες οι οποίοι και λόγω επαγγέλματος 
θεωρούνται αξιόπιστοι όσον αφορά τις προτάσεις για επιλογή τουριστικού προορισμού για τους 
πελάτες τους. Αρκετοί μάλιστα ανέφεραν ότι ο τουριστικός πράκτορας ήταν αυτός που τους έπεισε 
να επιλέξουν την Κύπρο ενώ πολλές φορές εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους ότι δεν ήταν ακριβής 
στην περιγραφή του και δεν τους προειδοποίησε για το ψηλό κόστος ζωής στην Κύπρο. 
Ο καλύτερος τρόπος προώθησης του νησιού είναι οι απόψεις των φίλων ή γνωστών που έχουν 
επισκεφθεί το νησί και ειδικά για την Κύπρο. 
Σημαντικό είναι ότι κάποιοι πληροφορήθηκαν για την Κύπρο μέσα από ιστοσελίδες του διαδικτύου 
ένδειξη της ανάπτυξης όχι μόνο διαφόρων συναλλαγών από το διαδίκτυο αλλά και προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Εικόνα για την Κύπρο από γνωστούς/φίλους 

Η εικόνα που σκιαγραφείτε από άτομα φίλους ή συγγενείς που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο είναι 
άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Κάποιοι υπογράμμισαν ότι η Κύπρος προσφέρει καλές υπηρεσίες 
όπως η Ευρώπη ενώ κάποιοι άλλοι χρέωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ψηλές τιμές. Επίσης 
πολλοί τόνισαν ότι η Κύπρος είναι ακριβή και σε μεγάλο βαθμό οι αρνητικές εντυπώσεις πηγάζουν 
από το γεγονός αυτό. 

Η έλλειψη καταστημάτων και οργανωμένων εκδρομών κοντά στο τόπο διαμονής είναι κάποια άλλα 
ζητήματα που αναφέρθηκαν.  

Παράλληλα κάποιες αναφορές φέρουν την Κύπρο σαν προορισμό με καλή νυχτερινή ζωή για νέους, 
ακατάλληλο για παιδιά ενώ άλλες την περιγράφουν σαν ασφαλή και ήσυχο προορισμό για παιδιά και 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Κύπρος vs. Ανταγωνιστικοί προορισμοί 

Συγκρίνοντας την Κύπρο με άλλους προορισμούς οι απόψεις ποικίλουν. Συνήθως η Κύπρος είναι το 
ίδιο ή καλύτερη από Ευρωπαϊκούς προορισμούς, π.χ. Ελλάδα, Ισπανία ενώ είναι χειρότερη σε σχέση 
με εξωτικούς προορισμούς π.χ. Κανάριοι νήσοι, Μπαλί, Ταϊλάνδη κλπ. 

Οι συνθήκες παραμονής στα ξενοδοχεία της Κύπρου κρίθηκαν ικανοποιητικές σε σχέση με άλλους 
προορισμούς. Εντούτοις, κάποιοι ήταν δυσαρεστημένοι με κάποιες από τις υπηρεσίες που τους 
προσφέρθηκαν και με το προσωπικό. 

Ο κόσμος της Κύπρου χαρακτηρίστηκε φιλόξενος, ευγενικός, φιλήσυχος, φιλικός και διακριτικός. 
Κάποιοι εξέφρασαν την άποψη ότι η εικόνα αυτή οφείλεται στο ότι οι Κύπριοι εξαρτώνται άμεσα από 
τον τουρισμό. Άλλοι δήλωσαν ότι ο κόσμος στο νησί φαίνεται να έχει κουραστεί από τους 
τουρίστες. 

Αν και αναφέρθηκε ότι η Κύπρος έχει τη δική της κουλτούρα εντούτοις αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 
λίγα προγράμματα που σχετίζονται με την παράδοση του νησιού ενώ οι περιηγήσεις σε χώρους που 
συγκεντρώνουν ενδιαφέρον δεν οργανώνονται καλά.  

Οι προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες αξιολογήθηκαν αρκετά ικανοποιητικές και στις πλείστες 
περιπτώσεις ίδιες με άλλους προορισμούς. Εντούτοις αναφέρθηκε ότι η Ισπανία προσφέρει 
καλύτερες ενώ η Ελλάδα χειρότερες υπηρεσίες από ότι η Κύπρος.  

Η Κύπρος είναι ακριβός τουριστικός προορισμός για κάποιους, όπου η αξία δεν είναι ανάλογη της 
προσφερόμενης ποιότητας, ενώ για άλλους η αναλογία αυτή είναι ικανοποιητική. 

Οι περιηγήσεις θεωρούνται λίγες ενώ η Κύπρος παρουσιάζεται σαν προορισμός για ηρεμία και 
ξεκούραση. 

Σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία φαίνεται ότι προσφέρει περισσότερες δραστηριότητες σε πιο 
χαμηλές τιμές, κατά τη διάρκεια των διακοπών. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι δήλωσαν ότι η Κύπρος 
προσφέρει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων όπως και άλλοι προορισμοί. 

Όσον αφορά τα τοπία και τα ιστορικά μνημεία η Κύπρος αναφέρθηκε από κάποιους ως χειρότερη 
από την Τουρκία. Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι κάνουν πολλές και ελκυστικές διαφημίσεις για διάφορες 
εκδρομές σε διάφορα μέρη αν και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
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Μελλοντικές Προθέσεις 

Αν και υπάρχει η πρόθεση να επισκεφθούν ξανά το νησί, τονίστηκε ότι η Κύπρος είναι ακριβός 
τουριστικός προορισμός. Τα κίνητρα που θα ωθούσαν τους Ρώσους να επισκεφθούν την Κύπρο είναι 
η καλύτερη ενημέρωση για την Κύπρο, οι διαφημίσεις, οι συστάσεις από 
γνωστούς/φίλους/τουριστικό πράκτορα και μια καλή προσφορά ή τα ταξίδια κινήτρων/προσφορά 
από την δουλεία τους. Επίσης αναφέρθηκε ότι θα έρχονταν στην Κύπρο με ένα φθηνό πακέτο για 
λίγες μέρες. 

Η βίζα είναι σημαντικός παράγοντας για τους περισσότερους. Όπως ανέφεραν αρκετοί οργανώνουν 
τις διακοπές τους ένα με δύο μήνες πριν άρα η βίζα δεν αποτελεί εμπόδιο ή τον πιο αποφασιστικό 
παράγοντα για την επιλογή του προορισμού για διακοπές. Το μικρότερο αποδεκτό περιθώριο 
απόκτησης βίζα που ανέφεραν ήταν μερικές μέρες. Ταυτόχρονα, οι πλείστοι θα προτιμούσαν να 
πάρουν τη βίζα μέσω του τουριστικού πράκτορα. 

Όσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο ανέφεραν ότι γενικά η αντιμετώπιση που είχαν στην Κύπρο 
συνάντησε σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες τους. Αυτοί που δεν σχεδιάζουν να επισκεφθούν ξανά 
την Κύπρο, αναφέρθηκαν στο ψηλό κόστος ή δήλωσαν ότι «μια φορά ήταν αρκετή» αφού 
προτιμούν να επισκεφθούν χώρες που δεν έχουν επισκεφθεί ξανά.  

Εισηγήσεις 

Σύμφωνα με τους επισκέπτες στην Κύπρο θα ήταν καλά να οργανώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 
εκδηλώσεις με εθνικούς χορούς καθώς και παραδοσιακά προγράμματα, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες 
εκδρομών, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να μιλούν ρωσικά, να υπάρχουν 
περισσότερα κυπριακά εστιατόρια, περισσότερα δέντρα και γενικά πράσινο, πιο καθαρές παραλίες.  

Άλλες εισηγήσεις επικεντρώθηκαν στην ανακαίνιση των ξενοδοχείων και στην εκπαίδευση του 
προσωπικού, στην μεγαλύτερη προώθηση της Κύπρου μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά την 
τηλεόραση καθώς και την αύξηση των δραστηριοτήτων όπως οι καταδύσεις. 
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2. ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ  

 

 
 
Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω σχεδιαγράμματα η έρευνα κάλυψε δημογραφικά 
αντιπροσωπευτικό δείγμα κοινού από τις ηλικίες 18 και άνω. Παράλληλα το δείγμα από τις περιοχές 
διαμονής έγινε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για τον καθορισμό των περιοχών στόχου της 
έρευνας. Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν οι περιοχές Μόσχας, Αγίας Πετρούπολης, Αικατερινούπολης, 
Σαμάρας και Ροστόβ. Επίσης έγινε διαχωρισμός των ερωτώμενων σύμφωνα με το εισόδημα τους σε 
τέσσερις κατηγορίες. 
 

 
 
Το 23% του πληθυσμού ταξιδεύει 1 φορά το χρόνο και το 8% περισσότερο από μία φορά το χρόνο. 
Οι μεγαλύτερες ηλικίες ταξιδεύουν κατά μέσο όρο πιο συχνά στο εξωτερικό ενώ οι Ρώσοι τουρίστες 
που ήρθαν στην Κύπρο είναι άτομα τα οποία ταξιδεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό. 
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Το ένα τρίτο περίπου των Ρώσων που μένουν στην Μόσχα ταξιδεύουν μια φορά το χρόνο σε 
αντίθεση με τους κατοίκους της Σαμάρας (μόνο ένας στους 10). Παράλληλα τέσσερις στους δέκα 
κατοίκους της Αικατερινούπολης δεν έχει ταξιδεύσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι πιο εύρωστες 
οικονομικά τάξεις ταξιδεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Το 15% των ερωτηθέντων με εισόδημα πέραν 
των 1416 δολαρίων ταξιδεύει περισσότερο από μια φορά το χρόνο. 
 

 
 
Οι επισκέπτες στην Αίγυπτο, τη Φιλανδία, την Ισπανία και την Κύπρο φαίνεται να ταξιδεύουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους Ρώσους που επισκέπτονται άλλες χώρες. 
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Το 69% του πληθυσμού ανέφερε ότι δεν έχει ταξιδεύσει ποτέ στο εξωτερικό για επαγγελματικούς 
λόγους. Οι άντρες ταξιδεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες για επαγγελματικούς λόγους 
όπως και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 18% των ατόμων που 
έχουν επισκεφθεί την Κύπρο έχουν ταξιδεύσει στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.  

 
Τα περισσότερα ταξίδια για επαγγελματικού σκοπούς φαίνεται ότι κάνουν οι κάτοικοι των περιοχών 
της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και του Ροστόβ. Όπως ήταν αναμενόμενο οι ψηλότερη 
εισοδηματική ομάδα έχει σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά ταξιδιών στο εξωτερικό και για 
επαγγελματικούς λόγους. 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    80

  

 
 
Δημοφιλέστεροι προορισμοί για επαγγελματικά ταξίδια/ταξίδια κινήτρων είναι η Φιλανδία, η Κύπρος, 
η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Αυτό αναδεικνύει και τους στενούς επαγγελματικούς 
δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Κύπρος είναι πρώτη σε 
επενδύσεις στην Ρωσική Ομοσπονδία σαν αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των Ρωσικών 
Συμφερόντων Εταιριών που εδρεύουν στο νησί. 
 

 
 
Οι Ρώσοι ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους γιατί θέλουν να θαυμάσουν τα αξιοθέατα (62%) άλλων 
χωρών, για τον ήλιο, τη θάλασσα και γενικά το ζεστό κλίμα (60%), τους αρέσει να έρχονται σε 
επαφή με νέες κουλτούρες και πολιτισμό («Πάντα επιλέγω χώρες που δεν έχω ξαναπάει», 41% και 
«Για να δω πως ζουν άλλοι λαοί» 29%). Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στην ομορφιά του τοπίου (40%), 
στην ποιότητα της εξυπηρέτησης που θα έχουν (38%) αλλά στο αν στον προορισμό που έχουν 
επιλέξει αξίζει τα λεφτά του, «value for money» (37%). 
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Μια άλλη παράμετρος η οποία αναφέρθηκε αναφέρεται στην ανάγκη που έχουν οι Ρώσοι για αλλαγή 
χώρας ώστε να βγουν από την ρουτίνα της καθημερινότητας (32%) γι’ αυτό το καλό φαγητό (29%) 
και τα καλά ξενοδοχεία (25%) συντείνουν σε ευχάριστες και άνετες διακοπές.  
Με χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες:  
§ Εύκολη πρόσβαση (17%), αφού θα ταξιδεύσουν δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν γι’ αυτό και 

προτιμούν απευθείας πτήσεις για τον τουριστικό προορισμό  
§ Φαίνεται ότι οι εντυπώσεις των φίλων/γνωστών επηρεάζουν τους Ρώσους όχι μόνο την επιλογή 

της χώρας αλλά και την επιλογή της Ρωσίας ή χωρών του εξωτερικού για τις διακοπές τους 
(17%) 

§ Η Εικόνα που έχουν για τη χώρα μέσω εντυπώσεις άλλων, μέσα από διαφημίσεις άρθρα και 
ταινίες παίζει και αυτή ρόλο στην επιλογή χώρας του εξωτερικού (15%) 

§ Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι Ρώσοι θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την 
κουλτούρα των χωρών που επισκέπτονται. Μια παράμετρος αυτής της σκέψης είναι και η επαφή 
με τον ντόπιο πληθυσμό η οποία αναφέρθηκε από το 13% των ερωτηθέντων. 

 

 
 
Η Τουρκία σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς προσφέρει Ήλιο, θάλασσα και ζεστό 
κλίμα, ποιότητα εξυπηρέτησης, είναι προορισμός που αξίζει τα λεφτά του «value for money»,έχει 
καλή κουζίνα και καλά ξενοδοχεία. 
Η Αίγυπτος όπως και η Τουρκία ξεχωρίζει στο καλό κλίμα που έχει, στην ποιότητα εξυπηρέτησης, 
στην καλή κουζίνα και τα καλά ξενοδοχεία. 
Η Ισπανία ξεχωρίζει στους περισσότερους παράγοντες αφού συνδυάζει τα αξιοθέατα, με τον ήλιο, 
τη θάλασσα, το καλό κλίμα, είναι καινούριος προορισμός, με όμορφο τοπίο, προσφέρει ποιοτική 
εξυπηρέτηση, καλή κουζίνα, καλά ξενοδοχεία και παράλληλα είναι χώρα με καλή εικόνα η οποία έχει 
αφήσει καλές εντυπώσεις σε γνωστούς ή φίλους που την επισκέφθηκαν. 
Η Γαλλία είναι επίσης χώρα με αξιοθέατα, νέος προορισμός για τους Ρώσους, με όμορφο τοπίο καλή 
εξυπηρέτηση, κουζίνα και ξενοδοχεία αλλά και με μια καλή συνολική εικόνα. 
Η Κύπρος θεωρείται προορισμός με καλό κλίμα, ήλιο και θάλασσα, προσφέρει καλή εξυπηρέτηση, με 
εύκολη πρόσβαση.  
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Περίπου τρεις στους δέκα ερωτηθέντες (27%), δήλωσαν ότι ο τελευταίος τους προορισμός ήταν η 
Τουρκία, ένας στους δέκα (10%) η Αίγυπτος και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η Φινλανδία 
(6%), η Γερμανία (5%), η Ισπανία (5%), η Βουλγαρία (4%), η Τσεχία (4%), η Γαλλία (4%) ενώ με 
3% ακολουθούν η Ιταλία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Αμερική. 
 

 
 
Δημοφιλέστερος προορισμός για τους Ρώσους τα τελευταία πέντε χρόνια είναι η Τουρκία με 
ποσοστό 45% ενώ δεύτερη είναι η Αίγυπτος με 25%. Με αρκετά μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η 
Ισπανία (13%), η Γαλλία (12%), η Φινλανδία (11%), η Βουλγαρία (11%), η Γερμανία (11%), η 
Κύπρος (10%), η Ιταλία (10%), η Τσεχία (8%), το Dubai (7%) και η Ελλάδα (7%). Ο συνδυασμός 
της προηγούμενης διαφάνειας με αυτή αναδεικνύει το γεγονός ότι η Κύπρος έχει χάσει έδαφος τα 
τελευταία χρόνια. Ενώ στο σύνολο των πέντε ετών είναι όγδοη τον προηγούμενο χρόνο ήταν μόλις 
δέκατη. 
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Δημοφιλέστερος προορισμός για επαγγελματικούς λόγους, για τα τελευταία πέντε χρόνια 
παρουσιάζεται η Γερμανία με ποσοστό 26% και ακολουθούν η Φινλανδία (14%), Τουρκία (11%), 
Γαλλία (11%), Ιταλία (10%), Πολωνία (9%), η Ισπανία και οι ΗΠΑ 7% αντίστοιχα, ενώ η Τσεχία, η 
Κίνα και το Dubai με 6% αντίστοιχα. Την Κύπρο επισκέφθηκε για επαγγελματικούς λόγους το 3%. 
 

 
 
Το 45% των ερωτηθέντων έχει ταξιδεύσει το 2005, το 20% το 2004 ενώ ένα 12% το 2003. Αυτό 
καταδεικνύει την άνθηση του εξερχόμενου Τουρισμού από την Ρωσία το 2005 σαν αποτέλεσμα της 
οικονομικής άνθισης και σταθερότητας της Ρωσικής Οικονομίας. 
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Γενικά, κατά το 2004-2005 τα περισσότερα ταξίδια έχουν κάνει οι κάτοικοι της Μόσχας και της Αγίας 
Πετρούπολης. Τα λιγότερα ταξίδια κατά το 2005 έκαναν οι κάτοικοι της Σαμάρας και τα άτομα που 
ανήκουν στη χαμηλότερη εισοδηματική ομάδα. 
 

 
 
Οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί για το 2005 ήταν η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Φινλανδία, η 
Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδα. Η Κύπρος φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο δημοφιλής προορισμός κατά 
το 2000 σε σχέση με τους άλλους προορισμούς.  
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Περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες ανέφερε ότι αυτό που τον προσέλκυσε περισσότερο στην 
επιλογή τελευταίου προορισμού ήταν οι παραλίες και η θάλασσα (52%). Ακολουθούν με 42% τα 
αξιοθέατα και τα μνημεία, με 37% το κλίμα, το τοπίο και το “value for money” με 31% αντίστοιχα. 
Η ιστορία του προορισμού αναφέρθηκε από το 29%, οι συνθήκες διαμονής από το 28% και η 
κουζίνα-καλό φαγητό από το 26% των ερωτηθέντων. Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η 
δυνατότητα για αγορές-ψώνια, καινούριος και κοντινός προορισμός. 
  

 
 
Αυτό που προσέλκυσε στην Τουρκία ήταν οι παραλίες και η θάλασσα, το καλό κλίμα και το καλό 
value for money. Στη Αίγυπτο ξεχωρίζουν οι παραλίες, η θάλασσα, το κλίμα της, η ιστορία της αλλά 
και το ότι φαντάζει σαν εξωτικός προορισμός με διαφορετική κουλτούρα. Η Ισπανία προσελκύει 
τους Ρώσους τουρίστες όχι μόνο από τις παραλίες, τη θάλασσα, τα αξιοθέατα, το κλίμα της αλλά και 
την ιστορία, την κουλτούρα της και το καλό φαγητό. Η Βουλγαρία προσέλκυσε λόγω των παραλιών, 
της θάλασσας, του κλίματος της, του καλού value for money και της κουζίνας της. Η Γαλλία 
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ξεχωρίζει περισσότερο για τα αξιοθέατα, το τοπίο, την ιστορία και την κουλτούρα της. Η Κύπρος 
προσέλκυσε λόγω του καλού κλίματος της, των παραλιών και της θάλασσας, αλλά και της 
κουλτούρας της.  
 

 
 
Το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή χώρας για τις 
διακοπές τους είναι οι συστάσεις από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Ένα άλλο ποσοστό της 
τάξης του 37% αναφέρθηκε στην ύπαρξη καλών προσφορών-τιμών. Ακολουθούν οι συστάσεις από 
τον ταξιδιωτικό πράκτορα και οι καλές εμπειρίες από προηγούμενη επίσκεψη με 17% αντίστοιχα. Με 
χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν: η επιλογή ήταν κάποιου άλλου, η εύκολη επικοινωνία στη 
Ρωσική γλώσσα, η πρόσκληση από φίλους/συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό, η διαφήμιση, η 
ύπαρξη απευθείας πτήσεων και η επίσκεψη χωρίς την ανάγκη για έκδοση βίζας. 
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Ο πιο πειστικός παράγοντας για την επιλογή της Τουρκίας είναι το καλό value for money, για την 
Αίγυπτο, οι συστάσεις από γνωστούς/φίλους, το καλό value for money, οι συστάσεις από 
ταξιδιωτικό πράκτορα και η διαφήμιση. Για την επιλογή της Φινλανδίας επηρέασε το καλό value for 
money, οι καλές εμπειρίες από προηγούμενη επίσκεψη αλλά και η διαφήμιση. Η Ισπανία αφήνει 
καλές εντυπώσεις στους επισκέπτες έτσι οι συστάσεις από γνωστούς και φίλους παρουσιάζεται 
καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή της χώρας. Σημαντικές είναι επίσης οι συστάσεις από τον 
ταξιδιωτικό πράκτορα, η καλή εμπειρία από προηγούμενη επίσκεψη και η διαφήμιση. 
Η καθοριστικός παράγοντας για επιλογή της Κύπρου σαν τουριστικό προορισμό είναι οι συστάσεις 
από τον ταξιδιωτικό πράκτορα και η ευκολία έκδοσης βίζας. Αυτό καταρρίπτει τον μύθο για πτώση 
των πωλήσεων λόγω βίζας αλλά και το σημαντικό έργο που έγινε από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού στους Τουριστικούς Πράκτορες. Αυτό επιβεβαιώνει και τα ευρήματα της Ποιοτικής 
Έρευνας. 
 

 
 
Περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες (57%) ανέφεραν ότι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες στην επιλογή προορισμού είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Με χαμηλότερα ποσοστά 
ακολουθούν τα μονοπάτια της φύσης (26%), τα συνέδρια και τα ταξίδια κινήτρων (10%), τα 
θαλάσσια αθλήματα (10%), οι μικρές κρουαζιέρες, η περιποίηση spa(7%), ο αθλητικός τουρισμός 
(4%). 
Οι γυναίκες και ειδικά τα άτομα κάτω των 44 ετών θεωρούν πολύ σημαντικό παράγοντα τον ήλιο και 
τη θάλασσα. Οι άντρες δίνουν περισσότερη έμφαση στα συνεδριακό τουρισμός/ταξίδια κινήτρων. Τα 
spa και τα θαλάσσια αθλήματα είναι αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο τους νέους 18-24 ετών.  
Οι κρουαζιέρες παρουσιάζονται σημαντικές για την ηλικιακή ομάδα 55-64. Αυτό αναδεικνύει τις 
δυνατότητες που έχει η Κύπρος για προσέλκυση Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων κυρίως 
Συνέδρια και Ταξίδια Κινήτρων, Θαλάσσια Αθλήματα, Μονοπάτια της φύσης, κρουαζιέρες, Τουρισμός 
Ευεξίας κλπ. 
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Γενικά ο ήλιος και η θάλασσα είναι σημαντικός παράγοντας για όλους τους ερωτηθέντες και ειδικά 
των κατοίκων της Μόσχας και της Αικατερινούπολης όπως και της μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής 
ομάδας. Οι ερωτηθέντες από τη Μόσχα θεωρούν επίσης σημαντική παράμετρο τα συνέδρια και τα 
ταξίδια κινήτρων αλλά και τις κρουαζιέρες. Οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης δίνουν περισσότερη 
βαρύτητα στα μονοπάτια της φύσης και στα συνέδρια. Η Σαμάρα επιδεικνύει περισσότερο 
ενδιαφέρον για τα spa και το Ροστόβ για τα συνέδρια. 
 

 
 
Όσοι επέλεξαν την Κύπρο σαν τελευταίο προορισμός ήταν κυρίως για τον ήλιο και τη θάλασσα, τα 
θαλάσσια αθλήματα και την προσφορά κρουαζιέρων. 
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Στην πλειοψηφία τους οι Ρώσοι τουρίστες φαίνεται να προγραμματίζουν τις διακοπές τους λιγότερο 
από τέσσερις εβδομάδες πριν. Ειδικά το 17% έκανε την κράτηση λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν 
την αναχώρηση ενώ το 40% έκανε τη κράτηση μεταξύ δύο και τεσσάρων εβδομάδων. Ταξίδια με 
μικρή προετοιμασία φαίνεται ότι κάνουν οι νεότεροι σε ηλικία.  
 

 
 
Ένας στους τρεις κατοίκους της Αικατερινούπολης (34%) ανέφερε ότι έκανε την κράτηση του 
λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την αναχώρηση. Οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης και της 
Σαμάρας κάνουν την κράτηση περίπου δύο με τέσσερις εβδομάδες πριν την αναχώρηση ενώ 
ποσοστό που ξεπερνά το 60% στην περιοχή Ροστόβ κάνει κράτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν. 
Όσοι ταξιδεύουν περισσότερο από μια φορά το χρόνο κάνουν κράτηση σε μικρό χρονικό διάστημα 
πριν την αναχώρηση τους.  
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Φαίνεται ότι η Τουρκία, Αίγυπτος και η Κύπρος είναι προορισμοί στους οποίους η κράτηση είναι 
εφικτή λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την αναχώρηση. 
 

 
 
Το 60% των ερωτηθέντων προγραμματίζει διακοπές τόσο εντός όσο και εκτός Ρωσίας και χωρών 
της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Επιπλέον ένα 23% ανέφερε ότι σκοπεύει να κάνει της 
διακοπές τους μόνο εκτός Ρωσίας. Οι νεαροί σκοπεύουν να ταξιδεύσουν εκτός Ρωσίας σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους μεγαλύτερους. Επίσης επιβεβαιώνεται η συνεχιζόμενη δυναμική 
ανάπτυξη του εξερχόμενου τουρισμού από την Ρωσική Ομοσπονδία και η ανάγκη για επενδύσεις 
στην συγκεκριμένη αγορά εκ μέρους του ΚΟΤ. 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    91

  

 
 
Προορισμοί εκτός Ρωσίας είναι περισσότερο δημοφιλείς στους κατοίκους των περιοχών Μόσχας, 
Αγίας Πετρούπολης και Ροστόβ. Οι κάτοικοι της Σαμάρας προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό της 
διακοπές εντός της χώρας. Όπως ήταν αναμενόμενο η ψηλότερη εισοδηματική ομάδα στην μεγάλη 
πλειοψηφία της σκοπεύει να ταξιδεύσει εκτός Ρωσίας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. 
 

 
 
Γενικά ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 27% των ερωτηθέντων που προγραμματίζουν 
διακοπές εκτός Ρωσίας δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση όσον αφορά την εποχή που θα κάνει 
διακοπές. Παρόλα αυτά η καλύτερη εποχή για διακοπές είναι το καλοκαίρι με ποσοστό 46%. 
Δεύτερη εποχή σε προτίμηση παρουσιάζεται το Φθινόπωρο (27%) ενώ ακολουθούν με χαμηλότερα 
ποσοστά η Άνοιξη (18%) και ο Χειμώνας (14%). Οι νεαροί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στους 
καλοκαιρινούς μήνες ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία προτιμούν τους μήνες της Άνοιξης. 
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Όσον αφορά τις περιοχές διαμονής των ερωτηθέντων δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές 
όσον αφορά την προτίμηση εποχής. Εντούτοις οι κάτοικοι του Ροστόβ προτιμούν να κάνουν 
διακοπές σε μεγαλύτερο βαθμό κατά τους Φθινοπωρινούς μήνες όπως και η χαμηλότερη 
εισοδηματική ομάδα. Οι ερωτηθέντες που ταξιδεύουν μια φορά κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια 
προτιμούν τους καλοκαιρινούς μήνες.  
 

 
 
Είναι ξεκάθαρο ότι η Κύπρος δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει αναλογικά το ποσοστό τουρισμού 
που της αναλογεί κατά τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες.  
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Το 36% των ερωτηθέντων σκοπεύει να περάσει τις διακοπές του με τον/την σύντροφο του χωρίς 
παιδιά, κυρίως οι άντρες και άτομα άνω των 45 ετών. Περίπου ένας στους τέσσερις θα περάσει τις 
διακοπές του στο εξωτερικό (24%) με την οικογένεια του κυρίως τα άτομα μεταξύ 25-44 ετών. Με 
φίλους σκοπεύει να περάσει τις διακοπές του το 19% των ερωτηθέντων, κυρίως νεαρής ηλικίας 18-
24 ετών. Τέλος το 10% ανέφερε ότι θα περάσει τις διακοπές του στο εξωτερικό με άλλα μέλη της 
οικογένειας, κυρίως γυναίκες και νεαρά άτομα. 
 

 
 
Οι ερωτηθέντες από τη Σαμάρα σκοπεύουν να κάνουν τις διακοπές τους κυρίως με την οικογένεια 
(37%) σε σχέση με τους κατοίκους των άλλων περιοχών. Οι κάτοικοι της Μόσχας προτιμούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους, να περάσουν τις διακοπές τους μόνοι ή με άλλα μέλη της 
οικογένειας τους. Προτίμηση στις διακοπές με φίλους παρουσιάζουν οι κάτοικοι του Ροστόβ σε 
σχέση με τους υπόλοιπους. Επιπρόσθετα, οι ψηλότερες εισοδηματικές ομάδες σκοπεύουν να κάνουν 
διακοπές με την οικογένεια τους σε σχέση με τις άλλες εισοδηματικές ομάδες. 
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Η Κύπρος είναι σχετικά ένας οικογενειακός Τουριστικός προορισμός. 
 

 
 
Ποσοστό της τάξης του 56% των ερωτηθέντων που σκοπεύουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό, 
προτιμούν να μείνουν σε ξενοδοχείο μεσαίας κατηγορίας τριών ή τεσσάρων αστέρων και ένα 23% 
σε ξενοδοχείο πολυτελείας πέντε αστέρων. Οι άντρες και νεαρά άτομα ανέφεραν σε μεγαλύτερο 
βαθμό ότι θα προτιμούσαν να διαμείνουν σε ξενοδοχείο χαμηλής κατηγορίας ενός και δύο αστέρων. 
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Οι ερωτηθέντες που διαμένουν στην Αγία Πετρούπολη και την Αικατερινούπολη προτιμούν 
ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας με ποσοστά 72% και 65% αντίστοιχα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης 
του 43% των κατοίκων της Μόσχας προτιμά να διαμείνει σε ξενοδοχεία πολυτελείας. Οι υψηλή 
εισοδηματική ομάδα καθώς και τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά προτιμούν να διαμείνουν σε 
ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας ή πολυτελείας. 
 

 
 
Η πιο πάνω διαφάνεια επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος εκλύει ψηλό επίπεδο τουρισμό από την Ρωσική 
Ομοσπονδία. 
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Από αυτούς που σχεδιάζουν να περάσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό κατά μέσο όρο 
υπολογίζουν ότι θα στοιχίσει 1,090 δολάρια το άτομο. Οι γυναίκες παρουσιάζονται διατεθειμένες να 
ξοδέψουν κάτι περισσότερο (1,095 δολ.) σε σχέση με τους άντρες, όπως και τα άτομα άνω των 25 
ετών. 
 

 
 
Ψηλότερο προϋπολογισμό για τις διακοπές στο εξωτερικό έχουν τα άτομα που διαμένουν στην 
Μόσχα, την Αικατερινούπολη και τη Σαμάρα όπως και τα άτομα που ανήκουν στην μεσαία και υψηλή 
εισοδηματική ομάδα και ταξιδεύουν περισσότερο από μια φορά το χρόνο. 
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Επαναβεβαιώνεται ότι η Κύπρος ελκύει τουρισμό υψηλών εισοδημάτων. 
 

 
 
Οκτώ στου δέκα ερωτηθέντες που θα κάνουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό ανέφεραν ότι θα 
προτιμούσαν να είχαν τα πάντα οργανωμένα εκ των προτέρων από κάποιο τουριστικό πράκτορα και 
κυρίως οι ερωτηθέντες άνω των 35 ετών. Οι νεαροί παρουσιάζονται πιο τολμηροί δηλώνοντας σε 
μεγαλύτερο βαθμό ότι θα ήθελαν να πάνε διακοπές στο εξωτερικό αυθόρμητα. 
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Οι κάτοικοι του Ροστόβ θα προτιμούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άλλους να οργανώσουν τα 
πάντα οι ίδιοι προσωπικά. Οι ερωτηθέντες που ανήκουν στην χαμηλότερη εισοδηματική ομάδα 
ανέφεραν σε ψηλότερο βαθμό ότι θα ήθελαν να πάνε στο εξωτερικό αυθόρμητα. 
 

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    99

  

 
 
Φαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος πληροφόρησης για τουριστικούς προορισμούς είναι οι συστάσεις 
από φίλους/συγγενείς/συναδέλφους με ποσοστό 42%. Ένα ψηλό ποσοστό της τάξης του 30% 
ανέφερε ότι ο προτιμότερος τρόπος πληροφόρησης είναι το internet, ένα 24% ανέφερε την 
πληροφόρηση από καταλόγους διακοπών από τα τουριστικά γραφεία/πρακτορεία, ένα 22% τα 
ντοκιμαντέρ ταξιδιών, ένα 20% την διαφήμιση στην τηλεόραση και ακολουθούν με 19% οι 
πληροφορίες από τουριστικό οργανισμό συγκεκριμένης χώρας, με 18% οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, τα 
άρθρα σε περιοδικά/εφημερίδες και προηγούμενες προσωπικές εμπειρίες αντίστοιχα. 
Άλλοι τρόποι πληροφόρησης είναι οι πληροφορίες που παρέχονται από τα ταξιδιωτικά κέντρα που 
ενημερώνουν για διάφορες χώρες (16%), οι συστάσεις από το ταξιδιωτικό γραφείο (15%) και οι 
διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά (14%). 
Οι γυναίκες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε σχέση με τους άντρες στους καταλόγους διακοπών, 
στα ντοκιμαντέρ, στα κέντρα πληροφόρησης 
Οι ερωτηθέντες κάτω των 54 ετών προτιμούν να ενημερώνονται σε ψηλότερο βαθμό από τους 
μεγαλύτερους μέσω internet και από τα ταξιδιωτικά γραφείου που ενημερώνουν για διάφορες 
χώρες. 
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Η διαφήμιση στην τηλεόραση είναι σημαντικότερο μέσω ενημέρωσης για τους κατοίκους της Αγίας 
Πετρούπολης, ενώ η πληροφορίες από τουριστικό οργανισμό συγκεκριμένης χώρας και συστάσεις 
από το ταξιδιωτικό γραφείο είναι προτιμότερο για τους κατοίκους της Αικατερινούπολης σε σχέση με 
τους υπόλοιπου ερωτηθέντες. 
Οι διαμένοντες στο Ροστόβ προτιμούν να ενημερώνονται από φίλους/συγγενείς, το internet, τα 
ντοκιμαντέρ, από τουριστικό οργανισμό συγκεκριμένης χώρας, από ταξιδιωτικά βιβλία και συστάσεις 
από το ταξιδιωτικό γραφείο σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους. 
Η μεσαία και ψηλότερη εισοδηματική ομάδα προτιμά να πληροφορείται από το internet και τους 
τουριστικούς οργανισμούς συγκεκριμένων χωρών. Σημαντική είναι και η πληροφόρηση από 
καταλόγους διακοπών των τουριστικών γραφείων, τα άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, από το 
ταξιδιωτικό κέντρο διαφόρων χωρών καθώς και συστάσεις από τον ταξιδιωτικό πράκτορα. 
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Όσον αφορά την Κύπρο είναι αναβαθμισμένη η σημασία του καταλόγου διακοπών σε τουριστικό 
γραφείο/πρακτορείο και τα ταξιδιωτικά βιβλία/τουριστικοί οδηγοί. Η Ισπανία έχει ξεκάθαρα την πιο 
έντονη επικοινωνιακή παρουσία. 
 

 
 

Γενικά όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν με ποσοστό 95% ότι έχουν δει ή ακούσει διαφημίσεις για 
τουριστικούς προορισμούς. Δεν εντοπίζονται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα ή τις ηλικιακές 
ομάδες. 
 

 
 
Όλοι οι διαμένοντες στην Αγία Πετρούπολη δήλωσαν ότι είδαν ή άκουσαν διαφήμιση για κάποιο 
τουριστικό προορισμός σε αντίθεση με τους διαμένοντες στην Σαμάρα όπου ένα ποσοστό της τάξης 
του 9% ανέφερε ότι δεν είδε ή άκουσε διαφήμιση. 
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Η τηλεόραση με ποσοστό 66% αναφέρθηκε σαν το μέσο που είδαν ή άκουσαν διαφήμιση. 
Ακολουθούν μετά οι εφημερίδες και τα περιοδικά με ποσοστό 57% αντίστοιχα. Ένα 37% ανέφερε 
ότι είδες διαφήμιση στο internet, το 34% σε κατάλογο τουριστικού γραφείου, το 31% στο 
τουριστικό γραφείο, ένα ποσοστό της τάξης του 28% δήλωσε ότι άκουσε διαφήμιση στο ραδιόφωνο 
και ένα 25% είδε διαφήμισε σε πινακίδες στο δρόμο. Οι γυναίκες δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό 
από τους άντρες ότι είδαν διαφήμιση σε καταλόγους τουριστικών γραφείων. Τις διαφημίσεις στο 
internet, σε καταλόγους τουριστικών γραφείων και στα τουριστικά γραφεία είδαν περισσότερο τα 
άτομα κάτω των 54 ετών. 
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Η τηλεόραση παρουσιάζεται σημαντικό διαφημιστικό μέσο στις περιοχές της Αγ. Πετρούπολης, της 
Αικατερινούπολης και της Σαμάρα. Διαφημίσεις στις εφημερίδες έχουν δει περισσότερο οι 
διαμένοντες στο Ροστόβ και την Αγία Πετρούπολη. Σε περιοδικά έχουν δει διαφήμιση σε μεγαλύτερο 
βαθμό οι διαμένοντες στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και την Αικατερινούπολη.  
Οι διαμένοντες στο Ροστόβ έχουν δει σε ψηλότερο βαθμό από τους υπόλοιπους διαφημίσεις 
τουριστικών προορισμών στο internet όπως και η ψηλότερη εισοδηματική ομάδα. Σε καταλόγους 
τουριστικών γραφείων έχουν δει διαφήμιση σε ψηλότερο βαθμό οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης. 
Διαφημίσεις στο ραδιόφωνο έχουν ακούσει σε μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι των περιοχών της 
Αγίας Πετρούπολης και της Σαμάρας. 
 

 
 
Η Κύπρος δεν ξεχωρίζει για την χρήση κάποιου συγκεκριμένου μέσου, είτε θετικά είτε αρνητικά. 
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Η Αίγυπτος έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων σαν μελλοντικός προορισμός με 
ποσοστό 11%, ακολουθεί η Τουρκία με 9%, η Γαλλία και Ιταλία με 8% αντίστοιχα, η Κύπρος με 
7%, η Ισπανία με 6% και η Τσεχία με 5%. Οι γυναίκες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Ιταλία σε 
σχέση με τους άντρες όπως και οι ερωτηθέντες κάτω των 34 ετών. Η Ισπανία είναι δημοφιλής 
περισσότερο στις νεαρές ηλικίες 18-34, ενώ η Αίγυπτος στα άτομα άνω των 35 ετών. Η Κύπρος 
παρά το μικρό ποσοστό της το 2005 (3%) παραμένει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις.  
 

 
 
Οι διαμένοντες στη Μόσχα και τα άτομα της ψηλής εισοδηματικής ομάδας δείχνουν ιδιαίτερη 
προτίμηση στην Ελλάδα σε σχέση με τους υπόλοιπου ερωτηθέντες. Η Αίγυπτος και η Τουρκία 
προτιμώνται περισσότερο από τους ερωτηθέντες στις περιοχές της Σαμάρας και του Ροστόβ αλλά 
και της μεσαίας και χαμηλής εισοδηματικής ομάδας.  
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Η Κύπρος προτιμάται περισσότερο από τους κατοίκους της Σαμάρας και η Ιταλία από του κατοίκους 
στο Ροστόβ. Οι ερωτηθέντες που ταξιδεύουν συχνά προτιμούν περισσότερο την Ισπανία σε σχέση 
με τους υπόλοιπους. 
 

 
 
Φαίνεται ότι το 15% τον Ρώσων που έκανε διακοπές στην Τουρκία την τελευταία φορά, σκοπεύει να 
την επισκεφθεί και στην επόμενη φορά που θα κάνει διακοπές. Το αντίστοιχο ποσοστό για την 
Αίγυπτο είναι 8%, για την Ισπανία 13% και για την Κύπρο 7% (με μικρή όμως βάση).  
 

 
 
Από αυτούς που σχεδιάζουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Κύπρο κατά μέσο όρο υπολογίζουν 
ότι θα στοιχίσει 1,124 δολάρια το άτομο. Οι γυναίκες παρουσιάζονται διατεθειμένες να ξοδέψουν 
κάτι περισσότερο (1,195 δολ.) σε σχέση με τους άντρες, όπως και τα άτομα άνω των από την 
Αικατερινούπολη (1,482 δολ.). Επίσης τα άτομα τα οποία ταξιδεύουν περισσότερες από μια φορά το 
χρόνο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για να έρθουν στην Κύπρο (1,291 δολ.). 
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Περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες (51%) ανέφερε ότι είναι αρκετά πιθανό η Κύπρος να είναι 
ένας μελλοντικός τουριστικός προορισμός, ενώ ένα 17% δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να 
επισκεφθεί την Κύπρο. Τα άτομα άνω των 65 ετών δεν είναι τόσο πρόθυμα να επισκεφθούν την 
Κύπρο στο μέλλον γι’ αυτό ο μέσος όρος επίσκεψης στο μέλλον είναι 2,1 είναι χαμηλός, σε μια 
κλίμακα από το 1 μέχρι το 4, όπου το 1 σημαίνει πολύ απίθανο και το 4 πολύ πιθανό. Σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι τα άτομα που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο σκοπεύουν να την επισκεφθούν 
ξανά στο μέλλον (2,9). 
 

 
 
Οι διαμένοντες στην Αικατερινούπολη, τη Σαμάρα και το Ροστόβ δήλωσαν σε ψηλότερο βαθμό ότι 
είναι πιθανό να επισκεφθούν την Κύπρο γι’ αυτό και οι μέσοι όροι που συγκέντρωσαν είναι 
ψηλότεροι από αυτούς της Μόσχας και της Αικατερινούπολης. Η Κύπρος παρουσιάζεται πιθανότερος 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    107

  

τουριστικός προορισμός για την μεσαία και ψηλή εισοδηματική ομάδα καθώς και για τα άτομα που 
ταξιδεύουν 1 φορά κάθε 2 με 3 χρόνια ή περισσότερο από μια φορά το χρόνο. 
 

 
 
Όσοι έχουν επισκεφθεί στις τελευταίες τους διακοπές την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ισπανία και την 
Ελλάδα εξέφρασαν ότι είναι πιθανότερο να επισκεφθούν την Κύπρο. 
 

 
 
Περίπου ένας στους τρεις ερωτηθέντες (34%), που δεν έχει επισκεφθεί και ούτε είναι πιθανό να 
επισκεφθεί την Κύπρο στο μέλλον, ανέφερε ότι η Κύπρος θεωρείται πολύ ακριβή χώρα. Με 
χαμηλότερα ποσοστά ακολουθούν: μη ενδιαφέρουσα χώρα, τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες, προηγούμενη επίσκεψη, προτίμηση για κάποια άλλη χώρα, έλλειψη 
πληροφοριών για την Κύπρο, πρόβλημα υγείας, προτίμηση πολιτιστικών διακοπών, απόσταση, δεν 
υπάρχουν αξιοθέατα και δεν θεωρείται τουριστικός προορισμός. 
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Οι άντρες ανέφεραν σε ψηλότερο βαθμό την έλλειψη πληροφοριών ενώ οι γυναίκες και τα άτομα 
άνω των 55 ετών, ανέφεραν ότι η Κύπρος είναι μακρινός προορισμός. Η ηλικιακή ομάδα 25-34 
δήλωσε σε μεγαλύτερο βαθμό ότι έχει δώσει προτεραιότητα σε άλλους προορισμούς. 
 

 

 
 

 
 
Οι διαμένοντες στην Μόσχα που δεν σκοπεύουν να επισκεφθούν την Κύπρο δήλωσαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό ότι η απόφαση τους οφείλεται στο ότι η Κύπρος είναι μακριά και δεν υπάρχουν 
αξιοθέατα. Και οι διαμένοντες στην Αγία Πετρούπολη ανέφεραν σε ψηλότερο βαθμό ότι η Κύπρος 
είναι μακριά και το ταξίδι είναι δύσκολο. Οι οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα υγείας είναι οι 
λόγοι που ανέφεραν σε μεγαλύτερο βαθμό οι κάτοικοι της Αικατερινούπολης. Η ψηλή εισοδηματική 
τάξη ανέφερε ότι δεν θα επιθυμούσε να επισκεφθεί την Κύπρο ξανά γιατί θα ήθελαν να δουν και 
χώρες που δεν έχουν επισκεφθεί, θεωρούν ότι η Κύπρος είναι μακρινός προορισμός και δεν έχει 
αξιοθέατα. 
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Το 11% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ήρθε στην Κύπρο και κυρίως τα άτομα που ταξιδεύουν 
περισσότερο από μια φορά το χρόνο, και η ηλικιακή ομάδα 35-44. 
 

 
 
Στην Κύπρο έχουν έρθει σε μεγαλύτερο βαθμό οι ερωτηθέντες από την Αικατερινούπολη και τη 
Μόσχα, και ανήκουν στην ψηλότερη εισοδηματική ομάδα. Η Αγία Πετρούπολη παρουσιάζει το 
μικρότερο ποσοστό επισκεπτών. 
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Το 74% ανέφερε ότι επισκέφθηκε τη Λεμεσό, το 68% την Λάρνακα, το 52% την Αγία Νάπα, το 
46% την Πάφο, το 40% την Λευκωσία και το Τρόοδος το 20%.  
 

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    111

  

 
 

 
 
Με βάση μιας κλίμακας από το 1 μέχρι το 4, όπου 1 είναι το καθόλου ικανοποιημένος και 4 το πολύ 
ικανοποιημένος, οι επισκέπτες έδωσαν κατά μέσο όρο τη βαθμολογία 3,3 όσον αφορά την 
ικανοποίηση τους από τη συνολική εμπειρία που είχαν στην Κύπρο. Συγκεκριμένα το 43% αυτών 
δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο από την εμπειρία που είχε στην Κύπρο. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι κανένας δεν ανέφερε ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος.  
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Γενικά, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τις 
περιοχές που επισκέφθηκαν οι ερωτηθέντες, στην Κύπρο. 
 

 
 
Γενικά, οι ερωτηθέντες που επισκέφθηκαν την Κύπρο με ποσοστό που ξεπερνά το 70% δήλωσαν ότι 
τους άρεσαν όλα. Παρόλα αυτά κάποιοι αναφέρθηκαν στο χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης (14%), 
δυσκολία επικοινωνία λόγω γλώσσας (5%), χαμηλό επίπεδο εκδρομών (5%), ακριβή χώρα (5%),δεν 
έχει ενδιαφέρον τοπία για να δεις και η ανάγκη έκδοσης βίζας (3%). Το χαμηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης επισήμαναν σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. 
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Στο σύνολο οι ερωτώμενοι αξιολογούν ότι η απόκτηση της βίζας τους για να αποκτήσουν την 
απαραίτητη βίζα για να έρθουν στην Κύπρο ήταν αρκετά γρήγορα με το 41% να έχει δηλώσει πολύ 
γρήγορα και 18% αρκετά. Λιγότερο ευχαριστημένοι από το χρονικό διάστημα που πήρα για να 
πάρουν βίζα ήταν τα άτομα ηλικίας άνω των 65 με το 33% να έχει δηλώσει ότι ήταν πολύ αργά. Το 
σημαντικό ποσοστό 30% που δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε βίζα για την Κύπρο είναι άτομα τα οποία ή 
έχουν επισκεφθεί την Κύπρο πριν από το 2004 ή άτομα τα οποία έχουν μόνιμη βίζα.  
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Λιγότερο γρήγορη βρήκαν την διαδικασία άτομα από την Αγία Πετρούπολη με το 29% να έχουν 
δηλώσει ότι ήταν πολύ αργά.  
 

 
 
Όσοι είχαν τελευταίο προορισμό την Κύπρο βρήκαν την διαδικασία έκδοσης βίζας πολύ γρήγορη 
(60%), με μέσο όρο 3,6 στα τέσσερα. Λιγότερο γρήγορη βρήκαν την διαδικασία έκδοσης βίζας τα 
άτομα που επισκέφθηκαν την Ισπανία. 
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Η Κύπρος αξιολογείται ως καλύτερη από την Αίγυπτο, την Τουρκία, και την Ελλάδα, ενώ το Dubai 
και την Γαλλία να αξιολογούνται να είναι το ίδιο.  
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Από αυτούς που έχουν ειδικά ενδιαφέροντα, που είναι περίπου το 60% των ερωτώμενων, τα 
μεγαλύτερα ποσοστά αναφέρονται στις κρουαζιέρες (47%), στα θαλάσσια αθλήματα (36%), στην 
πεζοπορία (17%), και ακολουθούν τα συνέδρια και ταξίδια κινήτρων (16%), και spa (14%). Οι 
άνδρες δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και οι 
ηλικιακές ομάδες 18-24 και 45-54.  
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Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων παρουσιάζουν τα άτομα από την Αγία 
Πετρούπολη και την Αικατερινούπολη, και άτομα των ψηλότερου εισοδήματος.  
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Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους έχουν δει ή ακούσει κάποιου είδους διαφήμιση για την 
Κύπρο σαν τουριστικό προορισμό, με μόνο το 18% να μην έχει δει ή ακούσει κάτι. Σε μεγαλύτερο 
βαθμό θυμούνται να έχουν δει ή ακούσει κάτι οι γυναίκες, και τα άτομα που έχουν ήδη έρθει στην 
Κύπρο. 
 

 
 
Σε μεγαλύτερο βαθμό θυμούνται επίσης διαφημίσεις για την Κύπρο άτομα από το Rostov, την Αγία 
Πετρούπολη και την Αικατερινούπολη, παρά από την Μόσχα και την Σαμάρα.  
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Επίσης έχουν δει διαφήμιση περισσότερο τα άτομα που ταξιδεύουν περισσότερο/συχνότερα. 
 

 
 
Οι περισσότεροι (54%) ανάφεραν ότι είδαν διαφήμιση για την Κύπρο στην τηλεόραση, και 
ακολουθούν οι εφημερίδες (46%, ειδικά ανάμεσα στις γυναίκες), τα περιοδικά (41%), στο internet 
(28%), στο τουριστικό γραφείο (25%), σε κατάλογο τουριστικού γραφείου (24%), στο ραδιόφωνο 
(14%), και σε πινακίδες στον δρόμο (12%). Τα περιοδικά συγκεντρώνουν ψηλότερα ποσοστά στις 
γυναίκες, ενώ το internet είναι πιο δημοφιλές ανάμεσα στους άντρες ηλικίας 18-44 ετών. 
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Tα άτομα από την Μόσχα ανάφεραν σε μεγαλύτερο βαθμό τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο, ενώ 
από το Rostov μεγαλύτερες αναφορές έγιναν στην τηλεόραση, τα περιοδικά, το internet, και το 
τουριστικό γραφείο. Συνολικά σε περισσότερα μέσα θυμούνται να έχουν δει ή ακούσει κάποια 
διαφήμιση για την Κύπρο άτομα ψηλότερου εισοδήματος.  
 

 
 
Άτομα που ταξιδεύουν σχετικά συχνά, δηλαδή 1 φορά τον χρόνο, θυμούνται σε μεγαλύτερο βαθμό 
κάποια διαφήμιση για την Κύπρο μέσα από τους καταλόγους τουριστικού γραφείου, ενώ τα άτομα 
που ταξιδεύουν 1 φορά κάθε 4/5 χρόνια θυμούνται περισσότερο κάτι που είδαν στην τηλεόραση, 
στο internet, ή και στο τουριστικό γραφείο. 
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Η Κύπρος θεωρείται σαν ασφαλής προορισμός, ενώ είναι σχετικά ακριβός προορισμός, προσφέρει 
διαμονή υψηλών προδιαγραφών, και πολλές δραστηριότητες. Όμως δεν έχει καλό value for money, 
ούτε και θεωρείται ότι έχει μεγάλη ιστορία και κουλτούρα.  
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3. ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

Η έρευνα αυτή έγινε μέσα από δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις στα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου ανάμεσα σε Ρώσους τουρίστες κατά την αναχώρησή τους από την Κύπρο. Σαν αποτέλεσμα 
ολοκληρώθηκαν 797 συνεντεύξεις, με δείγμα αντιπροσωπευτικό των τουριστών από τη Ρωσία κατά 
την εποχή αυτή, ηλικίας άνω των 18 ετών.  
 

 
 

Όπως ήταν και αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη τις αεροπορικές συνδέσεις από και προς την 
Ρωσία, η πλειονότητα των ερωτώμενων προήλθε από την Μόσχα με δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή 
προέλευσης την Αγία Πετρούπολη.  
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Ο μέσος όρος διαμονής στην Κύπρο των ερωτώμενων ήταν 20 βράδια, με τον μέσο αυτό όρο να 
ήταν μεγαλύτερος ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-34 (31 βράδια), στα άτομα τα οποία ταξιδεύουν 
λιγότερο συχνά από 1 φορά τον χρόνο (51 βράδια) και που ήρθαν με ανεξάρτητες, προσωπικές τους 
διευθετήσεις (27 βράδια).  
Σημαντικό είναι να σχολιάσουμε επίσης ότι λιγότερο από 6 βράδια δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό 
ότι έμειναν άτομα τα οποία ταξιδεύουν πέραν των 2 φορών τον χρόνο, που είναι ηλικίας 35-44 
ετών, και άτομα τα οποία ξαναήρθαν στην Κύπρο. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα άτομα αυτά είναι κυρίως επαγγελματίες οι οποίοι έχουν επιχειρηματικές δοσοληψίες με 
την Κύπρο, και οι οποίοι ταξιδεύουν συχνότερα λόγω των υποχρεώσεων τους αυτών.  
 

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο διαμονής στην Κύπρο, τότε κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι τα 
άτομα τα οποία διαμένουν για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια επιλέγουν τα παραδοσιακά καταλύματα 
(μέσος όρος διαμονής 101 βράδια) με δεύτερο προτιμότερο τα οργανωμένα διαμερίσματα (μέσος 
όρος διαμονής 50 βράδια). Αντίθετα άτομα τα οποία έρχονται στην Κύπρο για λιγότερα από 6 
βράδια επιλέγουν να μείνουν σε Ξενοδοχεία 4* και 5* (27% των ερωτηθέντων που παρέμειναν σε 
αυτού τους είδους καταλύματα ήταν για κάτω των 6 βραδιών). Τα άτομα τα οποία ήρθαν στην 
Κύπρο και έμειναν σε ιδιόκτητη κατοικία ή σε φίλους ή συγγενείς φαίνεται να παρέμειναν για ένα 
σχετικά μεγάλο διάστημα, 3-4 εβδομάδων (27 και 22 βράδια μέσος όρος αντίστοιχα). 
Τέλος όσον αφορά την περιοχή διαμονής των ερωτώμενων ανάλογα με τα βράδια που έμειναν 
μεγαλύτερο μέσο όρο διαμονής παρουσιάζει η Λευκωσία με 43 βράδια (το οποίο δικαιολογείται από 
το 27% που δήλωσε ότι έμενε στην Λευκωσία πάνω από 30 βράδια), και ακολουθεί η Πάφος με 22 
(με μεγάλο αριθμό ατόμων που μένουν 8-13 βράδια), ενώ μικρότερο έχει η περιοχή Παραλιμνίου / 
Πρωταρά.  
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Όπως ήταν και αναμενόμενο ο κυριότερος σκοπός της επίσκεψης των ερωτώμενων στην Κύπρο 
ήταν για διακοπές (61%), ενώ ένα άλλο σημαντικό ποσοστό (17%) ήρθε στην Κύπρο για 
επαγγελματικούς λόγους. Τα άτομα τα οποία έρχονται στην Κύπρο για επαγγελματικούς λόγους 
τείνουν να μένουν σε Ξενοδοχεία 5* και 4* (31% και 25% αντίστοιχα). Για τη Ρωσική αγορά 
σημαντικό είναι να σχολιάσουμε ότι ένα υπολογίσιμο ποσοστό του ύψους του 12% έρχεται στην 
Κύπρο για να επισκεφθεί φίλους και συγγενείς. Τέλος το 4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ήρθε 
στην Κύπρο για Αθλητικό τουρισμό, ένα τμήμα του τουρισμού από την Ρωσία το οποίο είναι και 
στους άμεσους στόχους του ΚΟΤ για ανάπτυξη.  
 

 
 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω τα Επαγγελματικά ταξίδια διαρκούν συνήθως μεταξύ 1-6 βράδια με 
το 66% των ατόμων που παρέμειναν στο νησί για τόσο να έχουν δηλώσει ότι ήρθαν για 
επαγγελματικό ταξίδι. Αντίθετα σχεδόν 8 στους 10 (77%) των ατόμων που ήρθαν για 1 εβδομάδα 
ήταν άτομα τα οποία όπως δήλωσαν ήρθαν στην Κύπρο για διακοπές.  
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Όσον αφορά την περιοχή παραμονής τους ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής τους οι 
περισσότεροι που ήρθαν για διακοπές επέλεξαν την Πάφο (71%) και την Λάρνακα (69), ενώ την 
Λευκωσία (34%) και Λεμεσό (24%) επέλεξαν τα άτομα τα οποία ήρθαν για επαγγελματικούς λόγους. 
Τέλος όπως ήταν και αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη και τις σημερινές υποδομές τα άτομα τα 
οποία ήρθαν στην Κύπρο για αθλητικό τουρισμό έμειναν στην περιοχή της Αγίας Νάπας (48%). 
 

 
 

Στο σύνολο πρώτος με διαφορά σε αναφορά λόγος επιλογής της Κύπρου για το ταξίδι τους ήταν ο 
Ήλιος και η Θάλασσα (39%) με δεύτερο τους επαγγελματικούς λόγους (14%). Σημαντική αναφορά 
έγινε και στην φύση, η οποία αναφέρθηκα από το 12% σαν κυριότερος λόγος που επέλεξαν την 
Κύπρο για τις διακοπές τους. Η Φύση αναφέρθηκε περισσότερο από τις γυναίκες (16%) και από 
τους ερωτώμενους από την Αγ. Πετρούπολη (20%).  
Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν: 
§ Σπουδές 
§ Εκπαίδευση 
§ Διασκέδαση / Εκδηλώσεις 
§ Κουλτούρα / Μουσεία / Ιστορία 
§ Χαλάρωση 
§ Μονοπάτια της Φύσης 
§ Παραδοσιακή Κυπριακή Κουζίνα 
§ Καιρός 
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Από τα άτομα τα οποία ανάφεραν ότι ο Ήλιος & Θάλασσα είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο 
επέλεξαν την Κύπρο, πέραν των μισών (54%) ήταν άτομα τα οποία επέλεξαν ξενοδοχείο 1/2/3*. 
Αντίθετα ξενοδοχείο 5* επέλεξαν σε μεγαλύτερο βαθμό άτομα τα οποία ήρθαν για επαγγελματικούς 
λόγους (26%), και ξενοδοχείο 4* αυτοί που ανάφεραν την φύση (14%). 
 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν για την επιλογή της Κύπρου για το ταξίδι 
τους και πάλι συχνότερη αναφορά έγινε στον Ήλιο και την Θάλασσα (αναφορά από το 62%), ενώ 
αναβαθμισμένη είναι η αναφορά στην Φύση (από το 44%). Άλλοι σημαντικοί λόγοι που 
αναφέρθηκαν στο σύνολο των απαντήσεων, αλλά δεν ήταν συχνοί πρώτοι λόγοι αναφοράς για την 
επιλογή της Κύπρου είναι: η παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα, που αναφέρθηκε πολύ πιο συχνά από 
άτομα ηλικίας άνω των 45, που έχουν ξαναέρθει στην Κύπρο και έχουν ιδιόκτητη κατοικία στο νησί, 
η φιλοξενία και φιλικότητα των Κύπριών, που αναφέρθηκε περισσότερο από γυναίκες, η κουλτούρα 
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/ μουσεία / ιστορία της χώρας, και η διασκέδαση/εκδηλώσεις (με μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς 
από γυναίκες, και ειδικά άτομα τα οποία πρώτη φορά έρχονταν στην Κύπρο).  
Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν: 
§ Αγροτουρισμός 
§ Χαλάρωση 
§ Συνεδριακοί χώροι / Ταξίδι κινήτρων  
§ Καιρός 
§ Ποδηλασία 
§ Κρουαζιέρες 
§ Γκολφ 
 

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που ώθησαν τους ερωτώμενους να επιλέξουν την Κύπρο σαν 
προορισμό για το ταξίδι τους μπορούμε να δούμε ότι τα άτομα για τα οποία είναι σημαντικά η 
κουλτούρα / μουσεία / ιστορία έμειναν στην Κύπρο για 1-6 βράδια, ενώ τα άτομα τα οποία 
ανάφεραν την φύση σαν σημαντικό παράγοντα η διαμονή τους στην Κύπρο διήρκησε ανάμεσα στις 
1-2 εβδομάδες. 
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Ο συχνότερος σε αναφορά παράγοντας που επηρέασε τους ερωτώμενους για να έρθουν στην 
Κύπρο ήταν οι φίλοι και οι συγγενείς (αναφορά από το 22%), ενώ πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και 
οι φίλοι και συγγενείς τους που μένουν μόνιμα στο νησί (13%). Αυτοί οι δύο παράγοντες 
υπογραμμίζουν την σημασία του word of mouth στην περίπτωση της επιλογής για τουριστικό 
προορισμό.  
Το Ταξιδιωτικό Γραφείο είχε μεγαλύτερη επίδραση στις γυναίκες (17%), ηλικίας 35+, στα άτομα τα 
οποία ταξιδεύουν 2 φορές τον χρόνο (19%), και που ήρθαν στην Κύπρο για πρώτη φορά (30%) με 
πακέτο διακοπών (27%). Σημαντικό είναι και το ότι τα άτομα τα οποία επηρεάστηκαν από το 
ταξιδιωτικό γραφείο έμειναν σε ξενοδοχείο 4* (26%) ή και 5* (14%), και έμειναν στην Αγ. Νάπα 
(22%).  
 

 
 
Ανάμεσα στα άτομα τα οποία έχουν επισκεφθεί την Κύπρο στο εξωτερικό και γι’ αυτό το λόγο 
επέλεξαν την Κύπρο για το ταξίδι τους (9%), οι περισσότεροι επέλεξαν την Πάφο (13%) και την 
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Λεμεσό (10%) για την διαμονή τους, ενώ κανένας δεν επέλεξε την περιοχή Παραλιμνίου / Πρωταρά. 
Αντίθετα τα άτομα τα οποία ήρθαν στην Κύπρο λόγω της επιρροής των φίλων και συγγενών τους 
που μένουν εδώ, επέλεξαν την περιοχή Παραλιμνίου / Πρωταρά σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τις 
υπόλοιπες περιοχές (22%). Τέλος όπως ήδη αναφέρθηκε τα περισσότερα από τα άτομα τα οποία 
ήρθαν στην Κύπρο λόγω εργασιακών υποχρεώσεων έμειναν στην Λευκωσία (23%). 
 

 
 
Πιο πάνω απαριθμούνται οι τρόποι με τους οποίους επηρεάστηκαν οι ερωτώμενοι κατά την 
διαδικασία επιλογής τους για την Κύπρο σαν ταξιδιωτικό τους προορισμό. Και εδώ για ακόμη μια 
φορά φαίνεται η ισχυρή επίδραση του παράγοντα φίλοι και συγγενείς για την επιλογή προορισμού.  
 

 
 
Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας έχει επισκεφθεί την Κύπρο στο παρελθόν. Μεγαλύτερα 
ποσοστά ατόμων που επισκέφθηκαν την Κύπρο στο παρελθόν εντοπίζονται ανάμεσα στα άτομα άνω 
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των 45 ετών, που ταξιδεύουν 2 φορές ή και περισσότερες τον χρόνο, και που έκαναν τις 
ταξιδιωτικές τους διευθετήσεις μόνοι τους.  
 

 
 
Ψηλά ποσοστά ατόμων που έχουν έρθει στην Κύπρο στο παρελθόν παρατηρούνται να δηλώνουν ότι 
σίγουρα θα ξαναέρθουν στο μέλλον στην Κύπρο. Ανάμεσα στα άτομα τα οποία έχουν έρθει στην 
Κύπρο στο παρελθόν μεγαλύτερη τάση υπάρχει για διαμονή τους στην περιοχή Παραλιμνίου / 
Πρωταρά, ενώ αντίθετα μεγαλύτερη τάση για διαμονή στην Αγ. Νάπα παρουσιάζουν τα άτομα τα 
οποία ήρθαν στην Κύπρο για πρώτη φορά.  
 

 
 

Ο μέσος όρος των επισκέψεων που έκαναν στο παρελθόν τα άτομα για τους οποίους η επίσκεψη 
αυτή δεν ήταν η πρώτη τους, ήταν 6 φορές. Ο μέσος όρος αυτός είναι ψηλότερος ανάμεσα στα 
άτομα τα οποία ταξιδεύουν συχνότερα από 2 φορές τον χρόνο (9 φορές), και που έκαναν οι ίδιο τις 
διευθετήσεις του ταξιδίου τους (7 φορές). 
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Οι κυριότεροι λόγοι που αναφέρθηκαν για τους οποίους είχαν επισκεφθεί την Κύπρο στο παρελθόν 
ήταν:  
§ Διακοπές (63%) 
§ Επαγγελματικοί λόγοι (21%) 
§ Επίσκεψη σε Φίλους / Συγγενείς (14%) 
 

 
 
Όπως είναι και φυσικό τα άτομα τα οποία έχουν ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο έχουν έρθει τις 
περισσότερες φορές στην Κύπρο στο παρελθόν (μέσος όρος διπλάσιος από το σύνολο, στις 12 
φορές). Παράλληλα πολύ ψηλή επαναληψιμότητα παρουσιάζουν τα άτομα τα οποία επέλεξαν 
παραδοσιακά καταλύματα για την διαμονή τους (μέσος όρος 14 φορές).  
 

 
 
Τέλος ψηλότερος είναι ο μέσος όρος αριθμού επισκέψεων στο παρελθόν (7) ανάμεσα στα άτομα τα 
οποία δήλωσαν ότι σίγουρα θα ξαναέρθουν στην Κύπρο, ενώ ψηλό είναι το ποσοστό (21%) των 
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ατόμων τα όποια πρώτη φορά ήρθαν στην Κύπρο και δήλωσαν ότι μάλλον θα ξαναέρθουν, παρά το 
29% που ήρθε για πρώτη φορά και δήλωσε ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ξαναέρθει.  
 

 
 
Σύμφωνα με το δείγμα μας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι Ρώσοι ταξιδεύουν πολύ πιο συχνά 
από ότι οι Ρωσίδες (πιθανόν για επαγγελματικούς λόγους), με το 82% να ταξιδεύουν 2 φορές και 
πάνω τον χρόνο ενώ το ποσοστό αυτό για τις γυναίκες είναι στο 70%. Επίσης πιο συχνά ταξιδεύουν 
τα άτομα ηλικίας 35-44 ετών. Ανάμεσα στα άτομα τα οποία ταξιδεύουν πιο συχνά, το 41% έχει 
ξαναέρθει στην Κύπρο, ενώ για το 8% των ατόμων που ήρθαν για πρώτη φορά στην Κύπρο αυτό 
ήταν και το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό. Προσωπικές διευθετήσεις προτιμούν σε μεγάλο βαθμό 
άτομα τα οποία ταξιδεύουν πέραν των 2 φορών τον χρόνο στο εξωτερικό, ενώ πακέτα διακοπών 
επιλέγουν άτομα τα οποία ταξιδεύουν 2 φορές τον χρόνο. 
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Τα άτομα που έχουν ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο παρουσιάζονται να ταξιδεύουν πιο συχνά στο 
εξωτερικό (67% δήλωσε ότι ταξιδεύει πάνω από 2 φορές τον χρόνο στο εξωτερικό). Τα άτομα που 
ταξιδεύουν πιο συχνά δείχνουν μια προτίμηση στην Λευκωσία και την Πάφο όσον αφορά την 
διαμονή τους στην Κύπρο.  
 

 
 
Όπως επιβεβαιώνεται και μέσα από στατιστικά στοιχεία, τα άτομα τα οποία ταξιδεύουν πιο πολύ 
τείνουν να μένουν σε μεγαλύτερο βαθμό για 1-6 βράδια στο νησί. Οι ερωτώμενοι που έμειναν στο 
νησί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι και τα άτομα τα οποία ταξιδεύουν λιγότερο συχνά (6% 
από τα άτομα τα οποία έμειναν για περισσότερο από 30 βράδια είναι άτομα τα οποία ταξιδεύουν 1 
φορά κάθε 2 χρόνια, ενώ το 30% είναι άτομα τα οποία ταξιδεύουν 1 φορά τον χρόνο). Τέλος 
σημαντικό ποσοστό (38%) ανάμεσα στους συχνούς ταξιδιώτες δήλωσε ότι σίγουρα θα ξαναέρθει 
στην Κύπρο, ενώ σχεδόν ένας στους 3 (30%) που δήλωσαν ότι ταξιδεύουν 1 φορά τον χρόνο 
δήλωσαν ότι μάλλον θα ξαναέρθουν στην Κύπρο. 
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Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτώμενων έκανε τις διευθετήσεις του για να έρθει μέσα από τον 
τουριστικό του πράκτορα ή το ταξιδιωτικό του γραφείο. Πολύ μικρός είναι ο αριθμός των ατόμων 
που έκαναν τις διευθετήσεις του ταξιδιού τους μέσω του internet. 
 

 
 
Προτιμότερη περιοχή διαμονής των ατόμων που έκαναν τις διευθετήσεις τους μέσω τουριστικού 
πράκτορα ή τουριστικού γραφείου είναι η Αγία Νάπα, η Λάρνακα, και η Λεμεσός. Αντίθετα τα άτομα 
τα οποία έκαναν διευθετήσεις μέσω του internet επέλεξαν την περιοχή Παραλιμνίου / Πρωταρά για 
την διαμονή τους.  
 

 
 
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας αυτής οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους 
ήρθαν στην Κύπρο με προσωπικές διευθετήσεις. Προσωπικές διευθετήσεις ταξιδίου έκαναν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα από την Μόσχα που ταξιδεύουν πέραν των 2 φορών τον χρόνο. 
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Τα άτομα τα οποία ήρθαν στην Κύπρο με πακέτο διακοπών επέλεξαν κυρίως την Αγία Νάπα και την 
Λεμεσό για την διαμονή τους, ενώ αντίθετα σημαντικός αριθμός ατόμων που έμειναν στην Λευκωσία 
ήρθαν στο νησί με προσωπικές διευθετήσεις. 
 

 
 
Ο μέσος όρος της τιμής του πακέτου για την Κύπρο ήταν στις CY P£506. Ψηλότερο ήταν το κόστος 
για τους άντρες παρά για τις γυναίκες (CYP£516,30 και CYP£490,30 αντίστοιχα), όπως και για τα 
άτομα ηλικίας 35-44 (18-34=CYP£498,30, 35-44=CYP£520,00, 45+=CYP£493,50), και για τα άτομα 
τα οποία ήρθαν από την Αγ. Πετρούπολη. Παράλληλα πιο ακριβά πακέτα διακοπών επέλεξαν τα 
άτομα τα οποία ταξιδεύουν λιγότερο συχνά από 1 φορά το χρόνο. 
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Όπως ήταν αναμενόμενο ψηλότερό κόστος από τον μέσο όρο του πακέτου των ατόμων που έμειναν 
σε ξενοδοχεία 4/5*, ενώ πολύ χαμηλότερο ήταν το κόστος του πακέτου για άτομα που έμειναν σε 
ιδιόκτητη κατοικία ή σε φίλους και συγγενείς. Επίσης ψηλότερο ήταν το κόστος του πακέτου για τα 
άτομα τα οποία έμειναν στην περιοχή της Αγίας Νάπας. 
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Το κόστος του ταξιδιού των ατόμων που επέλεξαν να κάνουν μόνοι τους τις διευθετήσεις τους για 
να έρθουν στην Κύπρο ήταν σημαντικά πιο χαμηλό παρά ανάμεσα στα άτομα τα οποία ήρθαν με 
πακέτο διακοπών στην Κύπρο.  
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Αναφορικά με τον τρόπο απόκτησης βίζας για να έρθουν στην Κύπρο οι περισσότεροι από τους 
ερωτώμενους, το 69%, απόκτησαν την βίζα τους μέσα από τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ενώ ένα 20% 
δήλωσε ότι την πήρε προσωπικά από την πρεσβεία.  
 

 
 

Σημαντικό είναι να παρατηρηθεί ότι ψηλότερο είναι το ποσοστό που επέλεξαν να πάρουν την βίζα 
τους οι ίδιοι από την πρεσβεία ανάμεσα στα άτομα τα οποία ταξιδεύουν πιο συχνά. Τέλος ανάμεσα 
στα άτομα τα οποία πρώτη φορά έρχονταν στην Κύπρο, το 79% πήρε την βίζα του μέσα από τον 
τουριστικό του πράκτορα.  
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Μόνο 1% δήλωσε ότι η διάρκεια αναμονής για την απόκτηση της βίζας ήταν καθόλου σύντομα, και 
οι περισσότεροι από τα άτομα αυτά ήταν νέοι ηλικίας 18-34 ετών από περιοχές εκτός Μόσχας και 
Αγίας Πετρούπολης. Αντίθετα όλοι οι άλλοι αξιολόγησαν ότι το χρονικό διάστημα για την απόκτηση 
της βίζας για να έρθουν στην Κύπρο ήταν αρκετά μικρό.  
 

 
 

Λιγότερο σύντομη αξιολόγησαν την περίοδο αναμονής τους για απόκτηση της βίζας τα άτομα τα 
οποία ταξιδεύουν λιγότερο από 1 φορά τον χρόνο ή ακόμα και 1 φορά τον χρόνο. 
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Κατά μέσον όρο η χρονική διάρκεια που χρειάστηκαν οι ερωτώμενοι για την απόκτηση της βίζας 
τους για να έρθουν στην Κύπρο ήταν 3 μέρες, με ένα 22% να έχει χρειαστεί να περιμένει πάνω από 
4 μέρες και ένα 12% να έχει αποκτήσει την βίζα του από την ίδια μέρα. Διπλάσιο του μέσου όρου 
ήταν το χρονικό διάστημα το οποίο χρειάστηκαν τα άτομα τα οποία ταξιδεύουν λιγότερο συχνά από 
1 φορά τον χρόνο.  
Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την έκδοση της βίζας χρειάστηκαν τα άτομα τα οποία πρώτη 
φορά έρχονταν στην Κύπρο (4,2 μέρες), οι γυναίκες ερωτώμενες (3,5 μέρες κατά μέσο όρο), αλλά 
και τα άτομα τα οποία προέρχονταν από άλλες πόλεις πλην της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης 
(3,7 μέρες). 
 

 
 

Προτιμότερη περιοχή διαμονής των Ρώσων ερωτώμενων ήταν η Λεμεσός, και ακολουθούσε η 
Λάρνακα. Η Λεμεσός προτιμήθηκε περισσότερο από Άντρες, που ήρθαν στην Κύπρο πρώτη φορά. Η 
Λάρνακα και η Πάφος ήταν η επιλογή ατόμων άνω των 45 ετών, , που ήρθαν με προσωπική 
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διευθέτηση. Η Λευκωσία ήταν προτιμότερος τόπος διαμονής των Αντρών, ηλικίας 18-34 ετών, που 
ήρθαν με προσωπική διευθέτηση. Τέλος η Αγία Νάπα ήταν η επιλογή νέων ηλικίας 18-34 ετών.  
 

 
 

Οι ερωτώμενοι που επέλεξαν την Λεμεσό για την διαμονή τους έμειναν σε μεγαλύτερο βαθμό σε 
ξενοδοχεία 1/2/3* (61%) για 1-6 βράδια (63%), ενώ στην Λάρνακα επίσης έμειναν σε ξενοδοχεία 
1/2/3* (39%) αλλά η διαμονή τους διήρκησε 7 Βράδια (29%).  
 

 
 

Μεγαλύτερο μέσο όρο διαμονής παρουσιάζει η Λευκωσία (39 βράδια), παρά το γεγονός ότι 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που έμειναν 1-6 βράδια, και χαμηλότερο το 
Παραλίμνι / Πρωταράς (11 βράδια). 
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Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους (34%) έμειναν σε ξενοδοχείο 4* κατά την παραμονή τους 
στην Κύπρο. Δεύτερος προτιμότερος τύπος καταλύματος ήταν η διαμονή σε σπίτια φίλων (16%) 
ενώ μεγάλο ήταν και το ποσοστό (14%) που δήλωσε ότι έμεινε σε ιδιόκτητή του κατοικία. Σε φίλους 
έμειναν σε μεγαλύτερο βαθμό γυναίκες, και άτομα ηλικίας 18-34 ετών (24%).  
Στα ξενοδοχεία 4* έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση οι Άντρες (40%), άτομα ηλικίας 35-44 (40%), και 
άτομα που τείνουν να ταξιδεύουν 2 φορές τον χρόνο (45%). Τα άτομα που παρουσιάζονται να 
έχουν ιδιόκτητη κατοικία είναι άτομα άνω των 45 ετών (21%) που ταξιδεύουν πιο συχνά (πέραν 
των 2 φορών τον χρόνο-29%).  
 

 
 

Ξενοδοχεία 4* (43%) και 5* (17%) προτίμησαν τα άτομα τα οποία ήρθαν στην Κύπρο για πρώτη 
φορά, ενώ οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες έδειξαν μια προτίμηση σε φίλους (20%) ή είναι άτομα 
τα οποία έμειναν σε ιδιόκτητή τους κατοικία (19%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που 
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ήρθαν στην Κύπρο με πακέτο διακοπών επέλεξε ξενοδοχεία 4* (60), με δεύτερο σε προτίμηση το 
ξενοδοχείο 5* (19%) και τρίτο το ξενοδοχείο 3* (16%). 
 

 
 
Τα ξενοδοχεία 4* προτιμήθηκαν από άτομα τα οποία έμειναν στην Κύπρο 1-6 βράδια (54%), και 
ειδικά στην περιοχή της Αγίας Νάπας (67%). Αντίθετα τα ξενοδοχεία 5* προτίμησαν και πάλι άτομα 
τα οποία έμειναν για 1-6 βράδια (21%) αλλά ήταν κυρίως στην Πάφο (19%). Το ξενοδοχείο 3* 
προτιμήθηκε από άτομα τα οποία έμειξαν για 1 εβδομάδα στην Κύπρο (14%) στην Λάρνακα (15%).  
 

 
 
Η πρώτη περιοχή σε επισκέπτες από την Ρωσία παρουσιάζεται η Λεμεσός, και ακολουθούν η 
Λάρνακα και η Πάφος. Σημαντικό είναι ότι ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι έχει επισκεφθεί τα 
Ορεινά Θέρετρα της Κύπρου, ενώ και ένας στους δέκα έχει επισκεφθεί τα κατεχόμενα. 
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Πιο μεγάλη τάση για επίσκεψη σε πολλές περιοχές της Κύπρου επέδειξαν: 
§ Γυναίκες  
§ 18-34 ετών 
§ Από Αγ. Πετρούπολη 
§ Ταξιδεύουν 1 φορά τον χρόνο 
§ Διέμειναν Παραλίμνι / Πρωταρά και Λάρνακα  
 

 
 

Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι βρήκαν την συνολική εμπειρία τους στην Κύπρο όπως την περίμεναν. 
Απογοητευτικό είναι ότι ένα 5% δήλωσαν ότι βρήκαν την εμπειρία χειρότερη από ότι την περίμεναν. 
Τα άτομα αυτά είναι άτομα άνω των 45 ετών, που προέρχονται από περιοχές εκτός της Μόσχας και 
Αγίας Πετρούπολης, αλλά και άτομα τα οποία ταξιδεύουν λιγότερο συχνά από 1 φορά τον χρόνο. 
Σε μεγαλύτερο βαθμό εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες των ατόμων που προήλθαν από πόλεις εκτός 
Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης (36% δήλωσαν ότι ήταν καλύτερα από ότι περίμεναν), και που 
ταξιδεύουν 1 φορά τον χρόνο (41% δήλωσαν ότι ήταν καλύτερα από ότι περίμεναν). 
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Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο διαμονής των ερωτώμενων σε μεγαλύτερο βαθμό 
ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες των ατόμων που έμειναν σε ξενοδοχεία 1/2/3/4* (μέσος όρος 2,3), 
και ειδικά στην περιοχή Παραλιμνίου / Πρωταρά (μέσος όρος 2,5). Αντίθετα σε χαμηλότερο βαθμό 
ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες των ατόμων που έμειναν σε Τουριστικό χωριό ή έπαυλη, και σε 
παραδοσιακά καταλύματα.  
 

 
 
Από τα άτομα τα οποία ήρθαν για πρώτη φορά στην Κύπρο το μεγαλύτερο ποσοστό βρήκε την 
συνολική του εμπειρία εδώ όπως την περίμενε (41%) ή ακόμα και καλύτερη (51%), ενώ το 8% των 
ατόμων που πρώτη φορά επισκέφθηκαν το νησί είπαν ότι η εμπειρία τους ήταν χειρότερη από ότι 
την ανάμεναν. 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    147

  

 
 

Ένας σημαντικός λόγος που αναφέρθηκε από τα άτομα που αξιολόγησαν την εμπειρία τους στην 
Κύπρο ήταν ο καλός καιρός που βρήκαν εδώ.  
Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν: 
§ Θάλασσα 
§ Κουλτούρα / Νοοτροπία κόσμου 
§ Παραδοσιακή ζωή 
§ Ωραία μέρη για επίσκεψη 
§ Ωραία / Καλή μπύρα 
§ Καλές υποδομές / ευκολίες στα Ξενοδοχεία 
§ Πολλά Αξιοθέατα 
§ Πολύ καλά (excellent) Ξενοδοχεία  
§ Πολιτιστικά Γεγονότα 
§ Ασφάλεια 
§ Ανοιχτή αγορά για Επαγγελματικές συνεργασίες 
§ Καλή μουσική / Παραδοσιακές βραδιές 
§ Ιστορικό νησί  
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Από τον πολύ μικρό αριθμό ατόμων που σχολίασαν ότι η συνολική εμπειρία τους στην Κύπρο ήταν 
χειρότερη από ότι την περίμεναν το 38% αυτών (δηλαδή 14 άτομα από το σύνολο των 
ερωτώμενων) το είπε αυτό λόγω του ότι βρήκε το νησί ακριβό. Άλλα αρνητικά σχόλια που έγιναν 
ήταν για το κακό οδικό δίκτυο, τους δρόμους αλλά και για το οδήγημα των Κυπρίων. 
 

 
 
Ένα 15% σχολίασε ότι η τωρινή τους εμπειρία ήταν καλύτερη από την προηγούμενη του επίσκεψη 
στο νησί. 
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Ο κυριότερος λόγος που αναφέρθηκε όσον αφορά τα άτομα τα οποία αξιολόγησαν την τωρινή τους 
επίσκεψη ως καλύτερη από την προηγούμενη ο κυριότερος λόγος που αναφέρθηκε ήταν οι 
βελτιωμένοι δρόμοι, και ο φιλόξενος κόσμος. 
Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν: 
§ Θάλασσα 
§ Κουλτούρα / Νοοτροπία κόσμου 
§ Παραδοσιακή ζωή 
§ Ωραία μέρη για επίσκεψη 
§ Ωραία / Καλή μπύρα 
§ Καλές υποδομές / ευκολίες στα Ξενοδοχεία 
§ Πολλά Αξιοθέατα 
§ Πολύ καλά (excellent) Ξενοδοχεία  
§ Πολιτιστικά Γεγονότα 
§ Ασφάλεια 
§ Ανοιχτή αγορά για Επαγγελματικές συνεργασίες 
§ Καλή μουσική / Παραδοσιακές βραδιές 
§ Ιστορικό νησί  
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Αντίθετα ο λόγος που αναφέρθηκε πιο συχνά ως προς το γιατί η τωρινή τους επίσκεψη ήταν 
χειρότερη από την προηγούμενη ήταν ότι ήταν ακριβά (29%, δηλαδή αναφέρθηκε από 7 άτομα), 
ενώ ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό οι κακοί δρόμοι και ο κακός καιρός (17%, δηλαδή αναφορά 
από 4 άτομα). 
 

 
 
Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους είχαν σαν προηγούμενο προορισμό την Κύπρο. Δεύτερος σε 
αναφορά προηγούμενος προορισμός των ερωτώμενων ήταν η Ελλάδα, και τρίτη η Τουρκία.  
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Η Κύπρος στο σύνολο κρίνεται ως καλύτερη από τον προηγούμενο προορισμό των περισσοτέρων 
που ο προηγούμενος τους προορισμός δεν ήταν η Κύπρος, με μέσο όρο 2.1, ενώ ένα 12% δήλωσε 
ότι η Κύπρος είναι χειρότερη από τον προηγούμενο τους προορισμό. Αξιολογήθηκε καλύτερη από 
την Τουρκία από τα 46% (μέσος όρος 2.3) παρά το γεγονός ότι μεγάλο ήταν και το ποσοστό που 
δήλωσε ότι η Κύπρος είναι χειρότερη από την Τουρκία (18%). 
Ψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από Κύπρο σε σχέση με προηγούμενο προορισμό ήταν από άτομα: 
§ ηλικίας 18-34 (33% δήλωσαν ότι η Κύπρος είναι καλύτερή από τον προηγούμενο τους 

προορισμό) 
§ προέλευσης από πόλεις εκτός της Μόσχας και της Αγ. Πετρούπολης (38% δήλωσαν ότι η 

Κύπρος είναι καλύτερή από τον προηγούμενο τους προορισμό) 
§ που ταξιδεύουν πάνω από 2 φορές τον χρόνο (30% δήλωσαν ότι η Κύπρος είναι καλύτερή από 

τον προηγούμενο τους προορισμό) 
§ που έμειναν σε Ξενοδοχεία 1/2/3* στην Κύπρο (41% δήλωσαν ότι η Κύπρος είναι καλύτερή από 

τον προηγούμενο τους προορισμό) 
§ που έμειναν στην Πάφο (34% δήλωσαν ότι η Κύπρος είναι καλύτερή από τον προηγούμενο τους 

προορισμό) και στην περιοχή Παραλιμνίου / Πρωταρά (47% δήλωσαν ότι η Κύπρος είναι 
καλύτερή από τον προηγούμενο τους προορισμό, και μέσος όρος πολύ ψηλότερος από το 
σύνολο στο 2.5) 
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Η Κύπρος αξιολογείται σχετικά καλύτερη από τους προηγούμενους προορισμούς στους παράγοντες 
που αναφέρονται πιο πάνω. Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι μεγάλος αριθμός ερωτώμενων δεν 
αξιολόγησε κάποιες από τις πιο πάνω υπηρεσίες επειδή δεν τις χρησιμοποίησε. 
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Χειρότερές από τους άλλους προορισμούς στους οποίους είχαν ταξιδέψει στο παρελθόν κρίθηκαν οι 
υπηρεσίες σε: 
§ χώρους που προσφέρουν αναψυχή και πολιτισμό (μέσος όρος 1.9) 
§ υπηρεσίες υγείας (μέσος όρος 1.9) 
§ χώρους αναψυχής (μέσος όρος 1.7) 
§ γήπεδα γκολφ (μέσος όρος 1.7) 
§ ποδηλατοδρόμους (μέσος όρος 1.5) 
§ δημόσιες συγκοινωνίες (μέσος όρος 1.5) 
 

 
 
Σχετικά καλύτερες από ότι σε άλλους προορισμούς κρίθηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε 
χώρους διαμονής στην Κύπρο από ότι σε άλλους προορισμούς, με μέσο όρο 2.3. Ως χειρότερη από 
τον ανταγωνισμό κρίθηκε η Κύπρος από το 6% των ατόμων που έμειναν σε ξενοδοχεία 5* και σε 
παραδοσιακά καταλύματα. 
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Σημαντικό είναι να σχολιάσουμε ότι κανείς δεν είπε ότι οι υπηρεσίες είναι χειρότερες από τα άτομα 
που έμειναν σε Τουριστικό χωριό ή έπαυλη, στην περιοχή Παραλιμνίου / Πρωταρά. Ψηλότερος 
βαθμός ικανοποίησης από άτομα ηλικίας 18-34 (μέσος όρος 2,4), από την Μόσχα (μέσος όρος 2,3), 
που ταξιδεύουν Λιγότερο συχνά από 1 φορά τον χρόνο (μέσος όρος 2,5). 
 

 
 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτώμενων Ρώσων κατά την αναχώρηση τους από την Κύπρο η 
Κύπρος αξιολογείται ότι αξίζει τα λεφτά της από το 93%.  
 

 
 
Πιο θετικά αξιολόγησαν τους παράγοντες αυτούς οι ακόλουθες ομάδες ερωτώμενων: 
Ποικιλία εμπειριών 
Από την Αγ. Πετρούπολη (μέσος όρος 4,4), που ταξιδεύουν 2 φορές τον χρόνο (μέσος όρος 4,3), 
έμειναν σε Ξενοδοχεία 4* (μέσος όρος 4,3). 
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Ασφάλεια 
Ταξιδεύουν 2 φορές τον χρόνο (μέσος όρος 4,7), και έμειναν στην Λάρνακα (μέσος όρος 4,7). 
Φιλοξενία 
Από την Αγ. Πετρούπολη (μέσος όρος 4,8), που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο στο παρελθόν (μέσος 
όρος 4,7), έμειναν σε Ξενοδοχείο 1/2/3/4* (μέσος όρος 4,7), και έμειναν στην Λάρνακα (μέσος όρος 
4,7). 
Συνολική εμπειρία – Παραμονή 
Από την Αγ. Πετρούπολη (μέσος όρος 4,7), που ταξιδεύουν 2 φορές τον χρόνο (μέσος όρος 4,6), 
έμειναν σε ιδιόκτητη κατοικία ή σε Ξενοδοχείο 4* (μέσος όρος 4,6), και έμειναν στην Αγ. Νάπα 
(μέσος όρος 4,7). 
 

 
 
Σύμφωνα με το τι ανάμεναν οι ερωτώμενοι από την Κύπρο σαν τουριστικό προορισμό οι 
περισσότεροι βρήκαν την Κύπρο καλύτερη από ότι την ανάμεναν, με μέσο όρο 2.2. Ανάμεσα στο 
3% των ατόμων που βρήκαν την Κύπρο χειρότερη από ότι την περίμεναν οι περισσότεροι από 
αυτούς είναι ηλικίας άνω των 45 ετών, που προέρχονται από πόλεις εκτός Μόσχας και Αγίας 
Πετρούπολης, ταξιδεύουν λιγότερο συχνά από 1 φορά τον χρόνο, και έμειναν σε οργανωμένο 
διαμέρισμα στο Παραλίμνι / Πρωταρά και την Λάρνακα.  
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Σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες των ατόμων που έμειναν σε φίλους και 
συγγενείς, σε ξενοδοχεία 4*, και στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Επίσης σημαντικό ότι οι προσδοκίες 
των ερωτώμενων που έμειναν σε παραδοσιακά καταλύματα και στην Λευκωσία έμειναν πλήρως 
ικανοποιημένοι.  
 

 
 
Ψηλά ποσοστά ικανοποίησης των προσδοκιών τους εμφανίζονται ανάμεσα στα άτομα τα οποία 
ήρθαν για πρώτη φορά στην Κύπρο, με το 44% να λέει ότι ήταν καλύτερα από ότι το περίμεναν, 
ενώ ανάμεσα σε αυτή την κατηγορία ατόμων ένα 6% δήλωσε ότι ήταν χειρότερα από ότι το 
περίμεναν.  
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Κανείς από τους ερωτώμενους δήλωσε ότι σίγουρα δεν θα ερχόταν στην Κύπρο ξανά, ενώ το 
ποσοστό που δήλωσε μάλλον όχι ήταν μόνο 2%. Αντίθετα το 72% δήλωσε ότι σίγουρα θα έρθει στο 
μέλλον, και το 21% μάλλον. Σε μεγαλύτερο βαθμό δήλωσαν πρόθυμοι να έρθουν στην Κύπρο στο 
μέλλον άτομα που ταξιδεύουν πέραν των 2 φορών τον χρόνο και άτομα τα οποία έχουν επισκεφθεί 
την Κύπρο και στο παρελθόν. 
 

 
 

Πιο πρόθυμοι να έρθουν στην Κύπρο και στο μέλλον παρουσιάζονται είναι τα άτομα τα οποία 
έμειναν σε παραδοσιακό κατάλυμα και ειδικά στην Πάφο. Αντίθετα μάλλον όχι δήλωσαν άτομα που 
έμειναν σε οργανωμένα διαμερίσματα, και ειδικά στην περιοχή Παραλιμνίου / Πρωταρά.  
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Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν για τους οποίους θα επισκέπτονταν την Κύπρο ξανά: 
§ Μόνο για δουλειά 
§ Καλά ξενοδοχεία 
§ Έχει πολλά μοναστήρια / εκκλησίες 
§ Κουλτούρα κόσμου 
§ Ιστορικά μνημεία / αρχαία 
§ Παράδοση  
§ Ωραία μέρη για επίσκεψη 
§ Αξίζει τα λεφτά της 
§ Καλά κρασιά / ποτά 
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Παρά το γεγονός ότι τα άτομα αυτά δήλωσαν ότι μάλλον δεν θα επισκέπτονταν την Κύπρο στο 
μέλλον ανάφεραν και θετικά στοιχεία της Κύπρου που βρήκαν κατά την εδώ παραμονή τους, τα 
οποία ήταν: 
§ Μου άρεσε ο καιρός 
§ Θα ήθελα να έρθω την Κύπρο το καλοκαίρι 
§ Φιλόξενος κόσμος 
§ Φιλικές υπηρεσίες 
§ Ησυχία / Ηρεμία / Μέρος για χαλάρωση 
§ Μόνο για δουλειά 
§ Μου άρεσαν όλα 
§ Η Κύπρος είναι σήμερα ένα επιχειρηματικό κέντρο / νέα / καλή αγορά για δουλειές 
§ Καλή νυκτερινή ζωή 
 

 
 

Το 95% δήλωσε ότι μάλλον ή σίγουρα θα συστήσει την Κύπρο σε φίλους και συγγενείς του σαν 
τουριστικό προορισμό όταν επιστρέψει στην πατρίδα του.  
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Όλοι όσοι έμειναν σε Τουριστικό χωριό και έπαυλη και όλοι όσοι έμειναν στο Παραλίμνι και τον 
Πρωταρά δήλωσαν ότι σίγουρα θα συστήσουν την Κύπρο σε φίλους και συγγενείς με την επιστροφή 
τους. 
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Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
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1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – STRENGTHS 

§ Καλές σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Κύπρο 
§ Κοινή θρησκεία 
§ Φίλοι και συγγενείς ζουν μόνιμα στην Κύπρο 
§ Η Κύπρος προσελκύει λόγω κλίματος, ήλιου, θάλασσας και κουλτούρας 
§ Συστάσεις από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο ή ζουν 

μόνιμα  
§ Οι κατάλογοι διακοπών αποτελεί σημαντικό μέσο πληροφόρησης και η Κύπρος έχει δώσει 

ιδιαίτερη σημασία σε αυτό 
§ Οι Ρώσοι προτιμούν ξενοδοχεία 3*/4* και πολυτελείας 
§ Η Κύπρος προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  
§ Προορισμός για όλο το χρόνο και όλες τις ηλικίες 
§ Οι Ρώσοι που έρχονται στην Κύπρο είναι μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής τάξης 
§ Οι Κύπριοι επαγγελματίες είναι συνεργάσιμοι και οργανωμένοι 
§ Οι Ρώσοι προτιμούν να είναι τα πάντα οργανωμένα εκ των προτέρων από τον τουριστικό 

πράκτορα 
§ Οι Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες προωθούν την Κύπρο 
§ Οι Ρώσοι που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο είναι γενικά ικανοποιημένοι με τη συνολική 

εμπειρία που είχαν 
§ Ασφαλής τουριστικός προορισμός 
§ Φιλοξενία και Φιλικότητα Κυπρίων 
§ Οι Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες δεν συνεργάζονται με το Βόρειο τμήμα της Κύπρου 
§ Οι Κύπρος είναι Ευρωπαϊκός προορισμός  

 

 

2. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – WEAKNESSES 

§ Ακρίβεια 
§ Η κυπριακή τουριστική βιομηχανία δεν γνωρίζει ακόμα τα ενδιαφέροντα του Ρώσου 

τουρίστα εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα 
§ Περιορισμένος αριθμός εκδρομών 
§ Ελλιπής ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία για τους Ρώσους τουρίστες 
§ Περαιτέρω βελτίωση της υποδομής εκτός των ξενοδοχείων, π.χ. οδικό δίκτυο, αεροδρόμια 
§ Εργοδότηση ξένου εργατικού δυναμικού στην κυπριακή τουριστική μηχανή με αποτέλεσμα 

την αλλοίωση του κυπριακού προϊόντος 
§ Μείωση του αριθμού των Ρώσων που έρχονται στην Κύπρο λόγω βίζας 
§ Έλλειψη πτήσεων από την Αγία Πετρούπολη το χειμώνα 
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3. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – OPPORTUNITIES 

§ Άνθηση εξερχόμενου τουρισμού στη Ρωσία και η Κύπρος είναι ένας δημοφιλής προορισμός 
για τους Ρώσους 

§ Οι Ρώσοι ταξιδεύουν ολόχρονα έτσι παρουσιάζεται ευκαιρία προώθησης της Κύπρου το 
Χειμώνα και το Φθινόπωρο 

§ Δυνατότητα προσέλκυσης Ρώσων με την ανάπτυξη του Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων 
§ Δυνατότητα Οργάνωσης Κρουαζιέρων 
§ Ανάπτυξη θαλάσσιων αθλημάτων 
§ Αύξηση εκδρομών 
§ Ανάπτυξη τουρισμού ευεξίας σε πιο προσιτές τιμές 
§ Φιλοξενία αθλητών και ομάδων για προπονήσεις 
§ Διαφήμιση Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων 
§ Internet σαν μέσω πληροφόρησης 
§ Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού 

 

 

4. ΑΠΕΙΛΕΣ - THREATS 

§ Η Κύπρος χάνει την ανταγωνιστικότητα της λόγω ακρίβειας 
§ Δυναμικές ανταγωνιστικές αγορές: Τουρκία, Αίγυπτος, Βουλγαρία, Ισπανία, Γαλλία 
§ Η τουριστική βιομηχανία ανταγωνιστικών χωρών όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν 

υιοθετήσει το πακέτο «all inclusive» 
§ Πιθανότητα συνεργασίας των Ρώσων τουριστικών πρακτόρων με τα κατεχόμενα, στο 

μέλλον 
§ Προσγείωση ρωσικών αεροπλάνων μη συμβατών με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 
§ Αστάθμητοι παράγοντες όπως συρράξεις, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές στην περιοχή 

πλήττουν τον τουρισμό 
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Ζ. ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  
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1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός των ενεργειών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
της τουριστικής δυναμικής της Κύπρου, αναφορικά με τον τουρισμό που προέρχεται από την Ρωσία 
για την περίοδο 2007-2010. Οι ενέργειες αυτές οφείλουν να είναι συμβατές με το πλαίσιο του 
Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό 2000-2010 του ΚΟΤ. 

Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος για τον Ρώσο περιηγητή 
περιέχονται σε τέσσερις άξονες-στόχους, οι οποίοι ικανοποιούν τους ποιοτικούς και τους ποσοτικούς 
στόχους που έχει θέσει ο ΚΟΤ: 

i. Αύξηση των αφίξεων, 
ii. Εμπλουτισμό προσφοράς τουριστικού προϊόντος για ισορροπημένη ανάπτυξη σε επιμέρους 

τμήματα αγοράς, 
iii. Διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διάρκειας παραμονής, και 
iv. Αύξηση της κατά κεφαλήν ημερήσιας δαπάνης περιηγητών από την Ρωσία 

Σχετικά με τον πρώτο στόχο (αύξηση αφίξεων), ο Σύμβουλος εκτιμά ότι μέχρι το 2010 η επαναφορά 
του αριθμού αφίξεων σε τιμές ανάλογες του έτους 2001 (περίπου 116.000 αφίξεων) είναι ένας 
ιδιαίτερα σημαντικός στόχος για την ανάπτυξη της Ρωσικής τουριστικής αγοράς στην Κύπρο. Για να 
επιτευχθούν τέτοιες τιμές αφίξεων θα πρέπει να καταγραφεί μέχρι το 2010 συνολική αύξηση ίση με 
35% ή ετήσια αύξηση 5% από το 2005 μέχρι και το τέλος της περιόδου αναφοράς. 

Σχετικά με το στόχο εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ 
αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με επιμέρους τμήματα αγοράς (όπως 
«Μονοπάτια Φύσης», Συνεδριακός Τουρισμός, Θαλάσσια Αθλήματα, κλπ) και στην ισορροπημένη 
τους ανάπτυξη σε σχέση με το κυρίαρχο τμήμα «Ήλιος και Θάλασσα +». 

Αντίστοιχα, στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφουν μέσο όρο διαμονής 10,3 
ημερών η οποία τιμή πλησιάζει τον στόχο του ΚΟΤ για τον μέσο όρο διαμονής των 11 ημερών για 
το σύνολο του τουρισμού στην Κύπρο. Λαμβάνοντας υπόψη την τάση των Ρώσων περιηγητών για 
λίγες και «ξεχωριστές» διακοπές, η διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διαμονής είναι επιτακτική 
ανάγκη για την εξασφάλιση σημαντικού εσόδου από την Ρωσική αγορά(σε συνδυασμό με την 
υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη).  

Η προσέγγιση της τιμής της κατά κεφαλήν δαπάνης του έτους 2001 (645ΛΚ) θεωρείται εφικτός 
στόχος για το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ. Κάτι τέτοιο σημαίνει αύξηση της τιμής κατά περίπου 30% 
μέχρι το 2010 ή περίπου 5% ετήσια πραγματική αύξηση στην κατά κεφαλήν δαπάνη των Ρώσων 
περιηγητών κατά την περίοδο αναφοράς. 

Από την πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα προκύπτει ότι ειδικότερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
του Ρωσικού τουρισμού στην Κύπρο ειδικότερα σε ότι σχετίζεται με τον αριθμό αφίξεων αλλά και 
την κατά κεφαλήν δαπάνη παρουσιάζουν οι ηλικιακές ομάδες 25-34, 35-44 και 45-54.Σχετικά με 
τους επιμέρους στόχους του σχεδίου μάρκετινγκ για τον εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος και τη διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διαμονής ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
ηλικιακές ομάδες 55 – 64 και 64+. 

Τα τμήματα στα οποία επιμερίστηκε η συνολική τουριστική αγορά της Κύπρου, με κριτήριο τις 
προτιμήσεις των Ρώσων περιηγητών, είναι:  

§ Ήλιος και Θάλασσα 
§ Μικρές Κρουαζιέρες 
§ Θαλάσσια Αθλήματα 
§ Μονοπάτια της Φύσης 
§ Συνέδρια / Ταξίδια Κινήτρων 
§ Τουρισμός Ευεξίας 
§ Αθλητικός Τουρισμός, και 
§ Θρησκευτικός Τουρισμός 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    166

  

Για το κάθε ένα από αυτά τα τμήματα αγοράς παρουσιάζεται το προφίλ του Ρώσου περιηγητή όπως 
αυτό προκύπτει από την πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα. 

Από την ανάλυση προκύπτουν χρήσιμα ευρήματα αναφορικά με την τοποθέτηση της Κύπρου στον 
τουριστικό χάρτη της Ρωσίας. Με βάση αυτά, ο Σύμβουλος προτείνει αρχές επανατοποθέτησης που 
να τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας σε σχέση με ανταγωνιστικούς, κατά κύριο 
λόγο φθηνούς, προορισμούς της περιοχής, τη διαφοροποίηση του προϊόντος από ανάλογα προϊόντα 
σε τουριστικά ανεπτυγμένους προορισμούς και τέλος το αναγνωρισμένο πλεονέκτημα του 
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος – την φιλοξενία. 

Επίσης, οι αρχές επανατοποθέτησης που προτείνονται αντιμετωπίζουν την εξέλιξη του Κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος σαν ένα ποικιλόμορφο προϊόν που αποτελείται από επιμέρους τμήματα 
αγοράς και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της επίσκεψης στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, τάση για την οποία φαίνεται να ενδιαφέρονται οι Ρώσοι περιηγητές. Επιπλέον, η 
προτεινόμενη επανατοποθέτηση αντιμετωπίζει έμμεσα και την ευαισθησία του Ρώσου περιηγητή, για 
το θέμα της τιμής.  

Συνθέτοντας τους στόχους και τα τμήματα αγοράς, καθώς και τις αρχές επανατοποθέτησης του 
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος για τον τουρισμό της Ρωσίας, ο Σύμβουλος αναπτύσσει επιμέρους 
θεματικές στρατηγικές για τα προσδιορισθέντα τμήματα αγοράς. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές 
προτείνονται ως στρατηγικές θεματικές ενότητες των τμημάτων αγοράς που έχει ορίσει το 
Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ, καθώς και νέων τμημάτων αγοράς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
δυναμική και που είναι δόκιμο να συμπεριληφθούν στο στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη 
τριετία. Από την επιμέρους ανάπτυξη και ανάλυση των θεματικών στρατηγικών είναι αντιληπτό ότι 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος Σχεδίου Μάρκετινγκ η επένδυση σε υφιστάμενες ή και 
νέες υποδομές είναι αναγκαία συνθήκη. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι επιμέρους στρατηγικές έχουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν και 
συνδυαστικά για συγκεκριμένα τμήματα αγοράς τα οποία παρουσιάζουν προοπτικές συνέργειας. 
Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος ανέπτυξε τις παρακάτω επιμέρους στρατηγικές: 

§ Ήλιος & Θάλασσα 
§ Φύση, Ευεξία και Αθλητισμός 
§ Κοινωνικός Τουρισμός 
§ Επαγγελματικός Τουρισμός 

Για τις επιμέρους στρατηγικές που προαναφέρθηκαν, προτείνονται από το Σύμβουλο επικοινωνιακές 
στρατηγικές. Η προτεινόμενη επικοινωνιακή προσέγγιση περιλαμβάνει:  

§ συμμετοχή σε εκθέσεις,  
§ ανάπτυξη δομής e-marketing,  
§ καταχωρήσεις σε περιοδικά συγκεκριμένης θεματολογίας,  
§ προώθηση τμημάτων σε τουριστικούς καταλόγους, 
§ προώθηση σε Ρώσους συντάκτες και δημοσιογράφους ταξιδιωτικών οδηγών, 
§ πακέτα εξοικείωσης σε τουριστικούς πράκτορες, και 
§ επισκέψεις πωλήσεων σε ταξιδιωτικά γραφεία και αθλητικά σωματεία και ενώσεις 

Όπως διαφαίνεται και από την έρευνα, σχετικά με τη διανομή του τουριστικού προϊόντος στην 
Ρωσική αγορά, ο τουριστικός πράκτορας αλλά και το τουριστικό γραφείο παίζει σημαντικό ρόλο 
στην ενημέρωση αλλά και στη διευθέτηση του ταξιδιού, από τη διαμόρφωση του πακέτου μέχρι και 
τη διαδικασία έκδοσης visa. Γι’ αυτό το λόγο και το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ εστιάζεται στη 
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την πληρέστερη ενημέρωση του ρωσικού κοινού μέσω 
των πρακτόρων αλλά και των ταξιδιωτικών γραφείων. Επίσης, σε σχεδόν όλες τις επιμέρους 
στρατηγικές, το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ προτείνει πρακτικές για τη σύναψη στρατηγικών 
συμμαχιών με πράκτορες και γραφεία (πακέτα εξοικείωσης).  

Για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου μάρκετινγκ θα χρειαστεί η δραστηριοποίηση 
Μηχανισμού Οργάνωσης Μάρκετινγκ μέσα από τον ΚΟΤ για τις παρεμβάσεις που θα 
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χρηματοδοτηθούν απευθείας από τον Οργανισμό (καταχωρήσεις σε καταλόγους, προώθηση σε 
ταξιδιωτικούς οδηγούς και σε πράκτορες). Προτείνεται ο συγκεκριμένος μηχανισμός να είναι 
υπεύθυνος για την κωδικοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τον προγραμματισμό, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου. Παράλληλα, ο προτεινόμενος 
μηχανισμός αναμένεται να προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης και να λειτουργήσει ως συντονιστικό όργανο για τις στρατηγικές παρεμβάσεις οι οποίες 
απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μάρκετινγκ. 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Μάρκετινγκ προτείνεται η ανάπτυξη 
Μηχανισμού Ελέγχου Αποτελεσματικότητας Μάρκετινγκ. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελείται 
από δένδρο δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας, οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
Δείκτες Πραγματοποίησης, Δείκτες Αποτελέσματος και Δείκτες Επιπτώσεων. Εκτιμάται ότι επιπλέον 
σημαντικοί πόροι για την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος δεικτών δεν θα απαιτηθούν πλην 
του ανθρωποχρόνου που θα επενδυθεί για την συλλογή και επεξεργασία των τιμών από άτομα που 
θα στελεχώσουν τον προαναφερθέντα μηχανισμό οργάνωσης υλοποίησης του σχεδίου μάρκετινγκ. 

Τέλος, ο Σύμβουλος αναπτύσσει προϋπολογισμό για την υλοποίηση των προτεινόμενων. Εκτιμάται 
ότι κατά την περίοδο 2007 – 2010 θα απαιτηθούν περίπου 600.000ΛΚ ανεξάρτητα από τις δαπάνες 
δημοσιότητας που θα απαιτηθούν την ίδια περίοδο. 
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2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ για τον τουρισμό από την Ρωσία επικεντρώνεται σε ενέργειες που 
στόχο έχουν την ανάπτυξη της τουριστικής δυναμικής της Κύπρου σε σχέση με τον τουρισμό 
προερχόμενο από την Ρωσία για την χρονική περίοδο 2007-2010. Ειδικότερα, στόχος του παρόντος 
σχεδίου είναι ο προσδιορισμός των συνθηκών αλλά και παραμέτρων που θα οδηγήσουν στην 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ώστε να καταστεί ελκυστικότερο για την αγορά της Ρωσίας. 
Ο ειδικός αυτός στόχος θα εξειδικευτεί στις ακόλουθες ενότητες μέσα στο πλαίσιο που έχει 
προδιαγραφεί από το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό 2000–2010 του ΚΟΤ, τις Περιφερειακές 
Στρατηγικές τουρισμού, και τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. 

Ειδικότερα, το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ έχει θέσει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την 
ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς σε εθνικό επίπεδο. Οι ποιοτικοί στόχοι του εθνικού σχεδίου όπως 
αυτοί εκφράζονται στην στρατηγική μάρκετινγκ είναι οι ακόλουθοι: 

§ Να δημιουργήσει ξεκάθαρη μοναδική εικόνα και ταυτότητα και να επανατοποθετήσει την Κύπρο 
στη διεθνή τουριστική αγορά. 

§ Να επιτύχει την ισορροπημένη ανάπτυξη των αγορών και των τμημάτων τους. 
§ Να προσελκύσει αποδοτικότερη πελατεία του τμήματος ήλιου και θάλασσας και να καλλιεργήσει 

τα άλλα τμήματα. 
§ Να βελτιώσει τη διοχέτευση του τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτών ταξιδιού και ανάπτυξη 

του ατομικού τουρισμού. 

Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ κατηγοριοποιούνται ως 
ακολούθως: 

§ Αύξηση της δαπάνης των περιηγητών 
§ Βελτίωση της εποχικότητας 
§ Αύξηση των αφίξεων 
§ Αύξηση της διάρκειας παραμονής 
§ Αύξηση του επαναλαμβανόμενου τουρισμού 

Ειδικότερα, ο κύριος ποσοτικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου του ΚΟΤ είναι η μεγιστοποίηση των 
εσόδων σε πραγματικούς όρους (1,8 δις. ΛΚ μέχρι το 2010), το οποίο θα επιτευχθεί εν μέρει με την 
αύξηση των συνολικών ετησίων αφίξεων στα 3,5 εκ. περιηγητές κατά την ίδια περίοδο. 

Όλοι οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου του ΚΟΤ συσχετίζονται άμεσα με 
τον ειδικότερο στόχο του παρόντος σχεδίου μάρκετινγκ για την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος της Κύπρου, ώστε να καταστεί ελκυστικότερο για την αγορά της Ρωσίας. 

 

2.1. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Αναφορικά με τον τουρισμό της Ρωσίας, η παρούσα μελέτη βασιζόμενη στην πρωτογενή και 
δευτερογενή έρευνα, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες ενότητες, εξειδικεύει τους 
γενικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου του ΚΟΤ σε ειδικούς στόχους, για τη συγκεκριμένη 
αγορά. 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την Ανάλυση SWOT, το σχέδιο μάρκετινγκ για τον τουρισμό από 
την Ρωσία εξειδικεύεται σε 4 επιμέρους στόχους: 

i. Αύξηση των αφίξεων, 
ii. Εμπλουτισμό προσφοράς τουριστικού προϊόντος για ισορροπημένη ανάπτυξη σε επιμέρους 

τμήματα αγοράς 
iii. Διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διάρκειας παραμονής, και  
iv. Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης περιηγητών από την Ρωσία 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    169

  

Πίνακας 9 – Συσχετισμός Στόχων Στρατηγικού Σχεδίου ΚΟΤ με Επιμέρους Στόχους Σχεδίου Μάρκετινγκ  
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Αύξηση των Αφίξεων    ν  ν ν  ν 
Εμπλουτισμός προσφοράς 
τουριστικού προϊόντος για 
ισορροπημένη ανάπτυξη σε 
επιμέρους τμήματα αγοράς 

ν ν    ν   ν 

Διατήρηση του μέσου όρου 
της διάρκειας διαμονής        ν  

Αύξηση της κατά κεφαλήν 
δαπάνης   ν  ν     

Οι παραπάνω επιμέρους στόχοι ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τους ποιοτικούς αλλά και ποσοτικούς 
στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου του ΚΟΤ. Επιπλέον οι στόχοι αυτοί είναι απόλυτα αρμονικοί με 
τον ειδικό στόχο του σχεδίου μάρκετινγκ.  

Ακολουθεί ανάλυση της παρούσας κατάστασης και προοπτικών εξέλιξης των επιμέρους στόχων. 

i. Αύξηση των αφίξεων 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΟΤ, η τουριστική κίνηση από την Ρωσία έφτασε το 1997 τον μέγιστο 
αριθμό των 221.854 αφίξεων. Από το 1997 και μετά παρατηρείται μια μειωτική τάση στις αφίξεις 
των Ρώσων περιηγητών με αποτέλεσμα το 2004 να καταγραφούν μόλις 83.818 αφίξεις. Η σημαντική 
αύξηση που πρόσφατα παρουσιάζεται στον εξερχόμενο Ρωσικό τουρισμό (19% τα έτη 2002 – 2004 
σύμφωνα με στοιχεία του Russian Association of Travel Agencies) αποτυπώνει και την θετική 
δυναμική που παρουσιάζει ο Ρωσικός τουρισμός σε διεθνές επίπεδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή δυναμική που επιδεικνύει πρόσφατα ο Ρωσικός τουρισμός αλλά και 
τα ιστορικά στοιχεία αφίξεων Ρώσων περιηγητών στην Κύπρο κρίνεται ότι μέχρι το 2010 η αύξηση 
του αριθμού αφίξεων σε τιμές ανάλογες του έτους 2001 (περίπου 116.000 αφίξεων) είναι ένας 
ιδιαίτερα σημαντικός στόχος για την ανάπτυξη της Ρωσικής τουριστικής αγοράς στην Κύπρο. Για να 
επιτευχθούν τέτοιοι αριθμοί αφίξεων θα πρέπει να καταγραφεί μέχρι το 2010 συνολική αύξηση ίση 
με 35% ή ετήσια αύξηση 5% από το 2005 μέχρι και το τέλος της περιόδου αναφοράς. 
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Σχεδιάγραμμα 42–Στόχος Αφίξεων Ρώσων Περιηγητών μέχρι το 2010 (Πηγή: Στοιχεία ΚΟΤ, Επεξεργασία Συμβούλου) 

 

ii. Εμπλουτισμός προσφοράς τουριστικού προϊόντος  

Αντίστοιχα με τους περιηγητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και σε αντίθεση με τους Έλληνες 
περιηγητές, οι περιηγητές από την Ρωσία επιλέγουν τον προορισμό τους για τον Ήλιο και την 
Θάλασσα. Όπως διαφαίνεται από την έρευνα πεδίου στο κοινό της Ρωσίας, εκτός από το 
προαναφερθέν τμήμα αγοράς, οι Ρώσοι επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επιμέρους τμήματα 
όπως τα «Μονοπάτια της Φύσης», τα Συνέδρια και τα Ταξίδια Κινήτρων, τα Θαλάσσια Αθλήματα, τις 
Μικρές Κρουαζιέρες, τον Τουρισμό Ευεξίας (Spa), τον Θρησκευτικό Τουρισμό αλλά και τις 
«Επισκέψεις σε Συγγενείς/Φίλους». 

Για την επίτευξη των παραπάνω ποσοτικών στόχων (αύξηση αφίξεων και διατήρηση μέσου όρου  
διαμονής) αναγκαία συνθήκη αποτελεί ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος 
με διαφοροποιημένα τμήματα αγοράς (όπως «Μονοπάτια Φύσης», Συνεδριακός Τουρισμός, 
Θαλάσσια Αθλήματα, κλπ) και η ισορροπημένη τους ανάπτυξη σε σχέση με το κυρίαρχο τμήμα 
«Ήλιος και Θάλασσα +». 

iii. Διατήρηση του μέσου όρου διάρκειας παραμονής 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας στο κοινό της Ρωσίας, περίπου το 70% των 
συμμετεχόντων δηλώνει ότι ταξιδεύει στο εξωτερικό για διακοπές κάθε 2, 3 ή και 4 χρόνια. 
Επομένως, η συγκεκριμένη τουριστική αγορά δεν συνηθίζει να επισκέπτεται προορισμούς του 
εξωτερικού σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά επενδύει σε «ξεχωριστές διακοπές» (special 
holidays) οι οποίες είναι συνήθως μακράς διάρκειας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την 
δευτερογενή έρευνα η οποία παρουσιάζει ότι το 25% των ταξιδιών που γίνονται από Ρώσους 
περιηγητές στο εξωτερικό διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες ενώ περίπου το 60% των 
ταξιδιών διαρκεί από 4 μέχρι 15 ημέρες.  

Τα πρόσφατα (2004) στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει μέσος όρος διαμονής 
10,3 ημερών. Η συγκεκριμένη τιμή είναι υψηλή, σαφώς υψηλότερη από άλλες σημαντικές 
τουριστικές αγορές όπως αυτή της Ελλάδας (8,6 ημέρες σύμφωνα με στοιχεία του ΚΟΤ για το έτος 
2004), ενώ πλησιάζει και τον στόχο του ΚΟΤ για τον μέσο όρο διαμονής των 11 ημερών για το 
σύνολο του τουρισμού στην Κύπρο. Λαμβάνοντας υπόψη την τάση των Ρώσων περιηγητών για 
λίγες και «ξεχωριστές» διακοπές, η διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διαμονής είναι επιτακτική 
ανάγκη για την εξασφάλιση σημαντικού εσόδου από την Ρωσική αγορά (σε συνδυασμό με την 
υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη). 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    171

  

iv. Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης 

Κατά την περίοδο 1997–2004 η κατά κεφαλήν δαπάνη παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις. Από 
τις 524 ΛΚ το 1997, η κατά κεφαλήν δαπάνη έχει μειωθεί στις 478 ΛΚ το 2004, έχοντας πρώτα 
καταγράψει την άκρως ικανοποιητική τιμή των 645 ΛΚ το 2001.  

Η προσέγγιση της τιμής της κατά κεφαλήν δαπάνης του έτους 2001 θεωρείται εφικτός στόχος για το 
παρόν σχέδιο μάρκετινγκ. Κάτι τέτοιο σημαίνει αύξηση της τιμής κατά περίπου 30% μέχρι το 2010 ή 
περίπου 5% ετήσια αύξηση στην κατά κεφαλήν δαπάνη των Ρώσων περιηγητών κατά την περίοδο 
αναφοράς. Για τις ανάγκες του σχεδίου μάρκετινγκ η στοχοθεσία για τις δαπάνες γίνεται με 
πραγματικές τιμές. 

Είναι εμφανές ότι ο πιο πάνω στόχος είναι εφικτός ειδικά εάν κάποιος λάβει υπόψη τα στοιχεία της 
πρωτογενούς αγοράς μεταξύ των Ρώσων περιηγητών στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
πεδίου στην Κύπρο δηλώνουν ότι ξοδεύουν περίπου 506 ΛΚ για πακέτο διακοπών στην Κύπρο το 
οποίο όμως συμπεριλαμβάνει μόνο δαπάνες ταξιδιού και διαμονής. Προσθέτοντας σε αυτές τις 
δαπάνες τα έξοδα για σίτιση, αγορές και διασκέδαση μπορεί κανείς να αναλογιστεί ότι μια μέση κατά 
κεφαλήν δαπάνη των 630–650ΛΚ είναι ιδιαίτερα εφικτός στόχος μέχρι το 2010.  
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3. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας αναδεικνύουν συγκεκριμένα 
τμήματα αγοράς και ομάδες-στόχους, η ανάπτυξη (για τα τμήματα αγοράς) και προσέλκυση (για τις 
ομάδες στόχους) των οποίων θα συμβάλει στην ικανοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, όπως 
αυτά έχουν ορισθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ (κατά κεφαλή δαπάνη, αριθμός αφίξεων, μέση 
διάρκεια διαμονής, βελτίωση εποχικότητας, επαναληψιμότητα επίσκεψης, καταλληλότητα 
τουριστικού προϊόντος, επενδύσεις, περιβαλλοντικές και κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις και 
συμπληρωματικότητα στην τουριστική εμπειρία). 

Παράλληλα, τα τμήματα αγοράς και οι ομάδες-στόχοι που προκύπτουν από την πρωτογενή και 
δευτερογενή έρευνα ικανοποιούν και τους επιμέρους στόχους marketing, όπως αυτοί προκύπτουν 
από την ανάλυση SWOT που αναπτύχθηκε σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης. 
Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι συνοψίζονται ως εξής: 

v. Αύξηση των αφίξεων, 
vi. Εμπλουτισμό προσφοράς τουριστικού προϊόντος για ισορροπημένη ανάπτυξη σε επιμέρους 

τμήματα αγοράς 
vii. Διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διάρκειας παραμονής, και 
viii. Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης περιηγητών από την Ρωσία 
 

Η προσέγγιση του Συμβούλου για το βέλτιστο προσδιορισμό των τμημάτων και στόχων αγοράς είναι 
πελατοκεντρική. Με γνώμονα τα στοιχεία της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, αλλά και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση αποτελεσμάτων (SWOT, αξιολόγηση τάσεων τουριστικής αγοράς 
της Ρωσίας και αξιολόγηση εικόνας τουριστικού προϊόντος Κύπρου), ο Σύμβουλος προσδιορίζει 
αρχικά τους στόχους αγοράς (ομάδες-στόχους) και αναλύει τα τμήματα αγοράς που μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τους στόχους αυτούς. 

 

3.2. ΣΤΟΧΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 

Γενικά, η πρωτογενής έρευνα στη Ρωσία εμφανίζει τον Ρώσο περιηγητή να είναι θετικός στο 
ενδεχόμενο η Κύπρος να είναι ο προορισμός μελλοντικών διακοπών του (51% δηλώνει ότι είναι 
αρκετά πιθανό). Οι συμμετέχοντες που έχουν ήδη επισκεφθεί την Κύπρο δηλώνουν πολύ 
ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους ερωτηθέντες 
δεν δήλωσε καθόλου ικανοποιημένος.  

Ειδικότερα, οι Ρώσοι περιηγητές συνηθίζουν να επισκέπτονται τη χώρα μαζί με την οικογένεια τους, 
μάλιστα η πρωτογενής έρευνα παρουσιάζει το ποσοστό των Ρώσων που επισκέπτονται την Κύπρο 
με την οικογένεια τους ως το υψηλότερο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 12 ανταγωνιστικούς 
προορισμούς που είχαν συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. Παράλληλα, οι Ρώσοι 
περιηγητές στην Κύπρο επιλέγουν να διαμένουν σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων και πάλι σε ποσοστό 
σαφώς μεγαλύτερο από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, ενώ οι Ρώσοι που επισκέπτονται την 
Κύπρο εμφανίζουν το δεύτερο μεγαλύτερο προϋπολογισμό διακοπών (πίσω από τους Ρώσους που 
επισκέπτονται την Γαλλία).  

Ειδικότερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του Ρωσικού τουρισμού στην Κύπρο ειδικότερα σε ότι 
σχετίζεται με τον αριθμό αφίξεων αλλά και την κατά κεφαλήν δαπάνη παρουσιάζουν οι 
ηλικιακές ομάδες 25-34, 35-44 και 45-54. Από τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας στη Ρωσία 
προκύπτει ότι υψηλά ποσοστά των παραπάνω ηλικιακών ομάδων σχεδιάζουν διακοπές εκτός Ρωσίας. 
Σε αντίθεση με τις ηλικιακές ομάδες 18 – 24 και 54+, οι παραπάνω ομάδες εμφανίζονται να κάνουν 
ταξίδια στο εξωτερικό με μεγαλύτερη συχνότητα, επιλέγουν τον προορισμό τους κυρίως για τον 
Ήλιο και τη Θάλασσα, προτιμούν να ταξιδεύουν με όλη την οικογένεια (όχι μόνο με σύζυγο), ενώ 
όταν ταξιδεύουν διαμένουν σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων σε υψηλότερα ποσοστά από τις υπόλοιπες 
ηλικιακές ομάδες και διαθέτουν και τους υψηλότερους προϋπολογισμούς ταξιδιού από τις υπόλοιπες 
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ομάδες. Οι ομάδες 24 – 54 δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να επισκεφθούν την Κύπρο στο μέλλον, 
ενώ οι συμμετέχοντες στην έρευνα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και που έχουν ήδη επισκεφθεί 
την χώρα δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εμπειρία. Συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, οι 
παραπάνω ηλικιακές ομάδες αξιολογούν την εμπειρία τους στην Κύπρο ως εφάμιλλη αυτών σε 
προορισμούς όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Τουρκία, ενώ θεωρούν καλύτερη την 
εμπειρία που αποκόμισαν στην Ιταλία και το Dubai. 

Σχετικά με τους επιμέρους στόχους του σχεδίου μάρκετινγκ για τον εμπλουτισμό του 
τουριστικού προϊόντος και τη διατήρηση του υψηλού μέσου όρου διαμονής ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι ηλικιακές ομάδες 55 – 64 και 64+. Οι συγκεκριμένες ομάδες επιδεικνύουν 
ενδιαφέρον σε επιμέρους τμήματα αγοράς που εκτιμώνται ότι μπορούν να εμπλουτίσουν το 
τουριστικό προϊόν της χώρας όπως τα «Μονοπάτια της Φύσης», τα Συνέδρια και τα Ταξίδια 
Κινήτρων και οι Μικρές Κρουαζιέρες, ενώ οι συμμετέχοντες στην έρευνα στη Ρωσία που ανήκουν 
στις παραπάνω ομάδες δηλώνουν ότι προτιμούν να επισκέπτονται προορισμούς στο εξωτερικό κατά 
τη διάρκεια του φθινοπώρου. Επίσης, όπως παρουσιάζεται από τα αποτελέσματα της πρωτογενούς 
έρευνας στην Κύπρο, σημαντικά ποσοστά των μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων έχουν ιδιόκτητες 
κατοικίες ή προτιμούν να μένουν σε παραδοσιακά καταλύματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα (30+ 
ημέρες). 

Σε γεωγραφικό επίπεδο δυναμικότητα παρουσιάζουν οι περιοχές της Μόσχας αλλά και της 
Αικατερινούπολης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου από τις παραπάνω περιοχές 
προγραμματίζουν μελλοντικές διακοπές σε προορισμούς του εξωτερικού, προτιμούν (όπως και οι 
υπόλοιπες περιοχές που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα) το τμήμα αγοράς «Ήλιος και Θάλασσα», 
ενώ διαθέτουν και τους υψηλότερους προϋπολογισμούς για δαπάνες διακοπών. Ειδικότερα οι 
συμμετέχοντες από την Μόσχα ταξιδεύουν με μεγαλύτερη συχνότητα στο εξωτερικό, διαμένουν σε 
υψηλά ποσοστά σε ξενοδοχεία 5 αστέρων. Σχετικά με επιμέρους τμήματα τουρισμού, οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα από την Αγία Πετρούπολη προτιμούν τον Συνεδριακό Τουρισμό/Ταξίδια 
Κινήτρων, οι αντίστοιχοι από την Αικατερινούπολη τον Τουρισμό Ευεξίας ενώ από την Σαμάρα και το 
Ροστόβ τις Μικρές Κρουαζιέρες. 

 

3.3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Από την πρωτογενή έρευνα αγοράς προκύπτει ότι οι περιηγητές από την Ρωσία επιλέγουν τον 
προορισμό τους με βάση τον Ήλιο και τη Θάλασσα αλλά και την φυσική ομορφιά του προορισμού 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες στην Κύπρο αλλά και στην Ρωσία. Παράλληλα, το 
Ρωσικό κοινό που συμμετείχε στην πρωτογενή έρευνα εκδήλωσε και έντονο ενδιαφέρον για τον 
τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων στην Κύπρο. Ειδικότερα, οι Ρώσοι περιηγητές προτιμούν τα 
ακόλουθα τμήματα αγοράς: 

§ Ήλιος και Θάλασσα 
§ Μικρές Κρουαζιέρες 
§ Θαλάσσια Αθλήματα 
§ Μονοπάτια της Φύσης 
§ Συνέδρια / Ταξίδια Κινήτρων 
§ Τουρισμός Ευεξίας 
§ Αθλητικός Τουρισμός, και 
§ Θρησκευτικός Τουρισμός 

Ήλιος και Θάλασσα 

Το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς έχει αναδειχθεί σε 4 περιφερειακές στρατηγικές (Λεμεσός, Λάρνακα, 
Πάφος και Ελεύθερη Αμμόχωστος). Όπως προκύπτει από την έρευνα πεδίου στην Ρωσία αλλά και 
στα αεροδρόμια της Κύπρο, είναι το κυρίαρχο τμήμα αγοράς για τον Ρωσικό τουρισμό, 
προσελκύοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ελαφρά υψηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται στις 
ομάδες στόχους του σχεδίου μάρκετινγκ (25 – 54), ενώ αντίστοιχα καθολική προτίμηση για το 
συγκεκριμένο τμήμα αγοράς επιδεικνύουν και όλες οι γεωγραφικές περιοχές, με την Μόσχα και της 
Αικατερινούπολη να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης. Η προτίμηση για τον Ήλιο 
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και την Θάλασσα διαφαίνεται και από τις απαντήσεις ανά εισοδηματική ομάδα όπου όλες οι βαθμίδες 
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά για το συγκεκριμένο τμήμα. Ως ανταγωνιστικοί προορισμοί για το 
συγκεκριμένο τμήμα αγοράς παρουσιάζονται χώρες που παρέχουν φθηνά πακέτα για «Ήλιο και 
Θάλασσα» όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Αίγυπτος. 

Πίνακας 10 – Προφίλ – Ήλιος και Θάλασσα 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Ήλιος & Θάλασσα + 

Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Ελεύθερης 
Αμμοχώστου 

Ηλικιακή διασπορά Ιδιαίτερη προτίμηση 25-54 
Εισοδηματική βαθμίδα Όλες οι βαθμίδες 
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Τόπος πιθανής προέλευσης: Όλες οι περιοχές, ιδιαίτερη δυναμική η Μόσχα και την 
Αικατερινούπολη 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Τουρκία, Ισπανία, Βουλγαρία και Αίγυπτος 

Μικρές Κρουαζιέρες 

Το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς έχει προσδιορισθεί ως προτεραιότητα από 3 περιφερειακές 
στρατηγικές (Λάρνακα, Πάφος, Ελεύθερη Αμμόχωστος). Από την πρωτογενή έρευνα προκύπτει ότι 
οι Μικρές Κρουαζιέρες είναι το πιο δημοφιλές τμήμα αγοράς για τους Ρώσους περιηγητές με ειδικά 
ενδιαφέροντα. Οι ηλικιακές ομάδες που προτιμούν τις Μικρές Κρουαζιέρες είναι οι 18-24 και η 55+. 
Ιδιαίτερη προτίμηση για το τμήμα αγοράς παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα από την 
Σαμάρα και το Ροστόβ, ενώ αντίστοιχη προτίμηση επιδεικνύουν και οι συμμετέχοντες με εισόδημα 
$1.062-1.416. Ως ανταγωνιστικοί προορισμοί παρουσιάζονται η Ελλάδα και το Ισραήλ. 

Πίνακας 11 – Προφίλ – Μικρές Κρουαζιέρες 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Μικρές Κρουαζιέρες 
Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Λάρνακας, Πάφου, Ελεύθερης Αμμοχώστου 
Ηλικιακή διασπορά 18-24, 55+ 
Εισοδηματική βαθμίδα $1.062-1.416 
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Τόπος πιθανής προέλευσης: Ιδιαίτερη δυναμική η Σαμάρα και το Ροστόβ 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία και Ισραήλ 

Θαλάσσια Αθλήματα 

Το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς έχει προσδιορισθεί σε 4 περιφερειακές στρατηγικές (Λεμεσός, 
Λάρνακα, Πάφος, και Ελεύθερη Αμμόχωστος). Από την έρευνα πεδίου στη Ρωσία προκύπτει ότι τα 
Θαλάσσια Αθλήματα είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές τμήμα αγοράς στους Ρώσους περιηγητές με 
ειδικά ενδιαφέροντα. Η ηλικιακή ομάδα 18-24 αλλά και οι 25-34 και 35-44 προτιμούν τα Θαλάσσια 
Αθλήματα, ενώ σχετικά με τις γεωγραφικές περιοχές δεν καταγράφεται κάποια συγκεκριμένη 
δυναμική. Ελαφρά υψηλότερη προτίμηση στο συγκεκριμένο τμήμα αγοράς παρουσιάζουν οι 
εισοδηματικές βαθμίδες $1.062-1.416 και $1.416+. Ως ανταγωνιστικοί προορισμοί παρουσιάζονται η 
Βουλγαρία και η Αίγυπτος.  

Πίνακας 12 – Προφίλ – Θαλάσσια Αθλήματα 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Θαλάσσια Αθλήματα 
Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Ελεύθερης Αμμόχωστου 
Ηλικιακή διασπορά 18-24, 25-34 και 35-44 
Εισοδηματική βαθμίδα $1.062-1.416 και $1.416+  
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Βουλγαρία, Τουρκία και Αίγυπτος 
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Μονοπάτια της Φύσης 

Το τμήμα αγοράς έχει προσδιορισθεί από 2 περιφερειακές στρατηγικές (Πάφου και Ελεύθερης 
Αμμόχωστου). Οι πρωτογενείς έρευνες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική σε κάποια ηλικιακή 
ομάδα σχετικά με το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες από την Αγία 
Πετρούπολη εκδηλώνουν προτίμηση στα «Μονοπάτια της Φύσης» και στις 2 έρευνες. Επίσης, το 
συγκεκριμένο τμήμα αγοράς διαφαίνεται να προτιμάται από άτομα που ανήκουν στην εισοδηματική 
βαθμίδα μέχρι $708. Οι Ρώσοι περιηγητές που έχουν ήδη επισκεφθεί την Κύπρο και έχουν εμπειρία 
από τα «Μονοπάτια Φύσης» τα αξιολογούν ως εφάμιλλα άλλων προορισμών του εξωτερικού. Τέλος, 
ως πιθανοί ανταγωνιστικοί προορισμοί στο συγκεκριμένο τμήμα αγοράς παρουσιάζονται η Τσεχία και 
η Βουλγαρία.  

Πίνακας 13 – Προφίλ – Μονοπάτια της Φύσης 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Μονοπάτια της Φύσης 
Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Πάφου και Ελεύθερης Αμμοχώστου 
Ηλικιακή διασπορά - 
Εισοδηματική βαθμίδα Μέχρι $708 
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Τόπος πιθανής προέλευσης: Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν η Αγία Πετρούπολη και η Σαμάρα 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Τσεχία και Βουλγαρία 
- Ρώσοι περιηγητές που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο είναι ικανοποιημένοι με το τμήμα αγοράς 

Συνέδρια / Ταξίδια Κινήτρων 

Το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς έχει προσδιορισθεί ως προτεραιότητα από 5 περιφερειακές 
στρατηγικές τουρισμού (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Ελεύθερη Αμμόχωστος). Ιδιαίτερη 
δυναμικότητα για το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς επιδεικνύουν οι ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55-64 
όπως διαφαίνεται από τις έρευνες αγοράς στη Ρωσία και στην Κύπρο. Γεωγραφικά, οι περιοχές της 
Αγίας Πετρούπολης και της Μόσχας παρουσιάζουν προτίμηση στο Συνεδριακό Τουρισμό και στα 
Ταξίδια Κινήτρων, ενώ σημαντική δυναμική παρουσιάζει και η εισοδηματική βαθμίδα $1416+. Ως 
ανταγωνιστικοί προορισμοί παρουσιάζονται η Γερμανία, Γαλλία και Φινλανδία.  

Πίνακας 14 – Προφίλ – Συνέδρια / Ταξίδια Κινήτρων 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Συνέδρια / Ταξίδια Κινήτρων 

Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
Ελεύθερης Αμμόχωστου 

Ηλικιακή διασπορά 45-54, 55-64 
Εισοδηματική βαθμίδα $1.416+ 
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Τόπος πιθανής προέλευσης: Αγία Πετρούπολη, Μόσχα 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία 

Τουρισμός Ευεξίας 

Το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς έχει προσδιορισθεί σε 2 περιφερειακές στρατηγικές (Λεμεσός και 
Πάφος). Προτίμηση για το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς επιδεικνύει η ηλικιακή ομάδα 45-54. Σε 
γεωγραφικό επίπεδο ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει η περιοχή της Αικατερινούπολης. Ως 
ανταγωνιστικοί προορισμοί παρουσιάζονται το Ισραήλ, η Ιταλία και η Βουλγαρία. Στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία οι Ρώσοι επισκέπτες της Κύπρου δεν έχουν εμπειρία από το συγκεκριμένο τμήμα 
αγοράς κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη χώρα. Τέλος, για τον Τουρισμό Ευεξίας 
παρουσιάζει ενδιαφέρον η ανώτερη εισοδηματική βαθμίδα.  
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Πίνακας 15 – Προφίλ – Τουρισμός Ευεξίας 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Τουρισμός Ευεξίας 
Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Λεμεσού, Πάφου 
Ηλικιακή διασπορά 45-54 
Εισοδηματική βαθμίδα $1.416+ 
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Τόπος πιθανής προέλευσης: Αικατερινούπολη 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Ισραήλ, Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία 

Αθλητικός Τουρισμός 

Το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς έχει προσδιορισθεί από 4 περιφερειακές στρατηγικές (Λεμεσού, 
Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Αμμόχωστου). Από την πρωτογενή έρευνα σε Ρωσία και Κύπρο δεν 
καταγράφεται συγκεκριμένη δυναμική σχετικά με ηλικιακή ομάδα ή γεωγραφική περιοχή. Αντίθετα, 
η εισοδηματική βαθμίδα $1.416 φαίνεται ότι προτιμάει τον Αθλητικό Τουρισμό, ενώ καταγράφεται 
και η τάση των συχνών διακοπών (1 φορά κάθε χρόνο) μεταξύ των Ρώσων περιηγητών που 
προτιμούν τον Αθλητικό Τουρισμό. Ως ανταγωνιστικοί προορισμοί παρουσιάζονται η Ισπανία και η 
Αίγυπτος.  

Πίνακας 16 – Προφίλ – Αθλητικός Τουρισμός 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Αθλητικός Τουρισμός 

Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Ελεύθερης 
Αμμόχωστου 

Ηλικιακή διασπορά - 
Εισοδηματική βαθμίδα $1.416+ 
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Ισπανία, Αίγυπτος, Ιταλία 

Θρησκευτικός Τουρισμός 

Το τμήμα αγοράς Θρησκευτικός Τουρισμός έχει προσδιορισθεί ως προτεραιότητα από 2 
περιφερειακές στρατηγικές (Λευκωσία και Λάρνακα). Καμία ηλικιακή ομάδα και γεωγραφική περιοχή 
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική, ενώ η κατώτερη εισοδηματική βαθμίδα παρουσιάζει προτίμηση 
για το συγκεκριμένο τμήμα. Ως βασικός ανταγωνιστικός προορισμός παρουσιάζεται το Ισραήλ. 

Πίνακας 17 – Προφίλ –  Θρησκευτικός Τουρισμός 

Προφίλ Ρώσου Περιηγητή – Θρησκευτικός Τουρισμός 
Προτεραιότητα Περιφερειακής Στρατηγικής Λευκωσίας, Λάρνακας 
Ηλικιακή διασπορά - 
Εισοδηματική βαθμίδα Μέχρι $708 
Λοιπά χαρακτηριστικά 
- Ανταγωνιστικός προορισμός: Ισραήλ 
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4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

Το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ τόνισε την ανάγκη για επανατοποθέτηση της Κύπρου και του 
τουριστικού της προϊόντος στον τουριστικό χάρτη, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που έχει 
απέναντι στον ανταγωνισμό και ειδικότερα την ποικιλία και ποικιλομορφία (diversity) που μπορεί να 
προσφέρει σε ένα τόσο μικρό γεωγραφικό χώρο. Όπως αναφέρει το Σχέδιο η Κύπρος είναι  

«ένα μωσαϊκό φύσης και πολιτισμού, ένας ολόκληρος κόσμος συγκεντρωμένος σ’ ένα 
μικρό, ζεστό και φιλόξενο νησί της Μεσογείου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, μεταξύ 
δύσης και ανατολής που προσφέρει μια πολυδιάστατη ποιοτική τουριστική εμπειρία». 

Από την έρευνα και την ανάλυση SWOT προκύπτουν σημαντικές διαπιστώσεις για την τοποθέτηση 
της Κύπρου στον τουριστικό χάρτη της Ρωσίας. 

Ως πρωταρχικά κριτήρια για να επιλέξουν ένα προορισμό οι Ρώσοι περιηγητές παρουσιάζεται ο Ήλιος 
και η Θάλασσα και τα αξιοθέατα. Παράλληλα, όπως προκύπτει και από την SWOT ανάλυση, αρέσει 
στους Ρώσους περιηγητές να συνδυάζουν ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους με διακοπές. Από την 
πρωτογενή αλλά και δευτερογενή έρευνα επίσης προκύπτει ότι το Κυπριακό τουριστικό προϊόν 
εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών του Ρώσου περιηγητή που εκτείνεται από ακριβούς, 
ανεπτυγμένους τουριστικά προορισμούς (όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία) και φθηνούς 
ανταγωνιστικούς (όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Αίγυπτος). 

Ιδιαίτερα οι φθηνοί προορισμοί, όπως η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, εμφανίζονται 
ανταγωνιστικοί όχι μόνο στο κυρίαρχο τμήμα αγοράς «Ήλιος και Θάλασσα» αλλά και σε πολλά από 
τα προαναφερθέντα επιμέρους τμήματα αγοράς που αποτελούν προτεραιότητες για το παρόν σχέδιο 
μάρκετινγκ (Θαλάσσια Αθλήματα, «Μονοπάτια της Φύσης», Αθλητικός Τουρισμός, Τουρισμός 
Ευεξίας). 

Παράλληλα, ο Ρώσος περιηγητής αντιλαμβάνεται την Κύπρο ως έναν ασφαλή προορισμό, σε 
αντίθεση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς στην περιοχή (π.χ. Αίγυπτος) και επιπλέον 
προσδίδει στην χώρα πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή της ταυτότητα λόγω της πρόσφατης ένταξης 
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παραπάνω αντίληψη των Ρώσων περιηγητών συμβάλλουν και οι 
στενοί επαγγελματικοί δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η κοινή 
θρησκεία. 

Λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική κατεύθυνση του ΚΟΤ για την ανάδειξη της ποικιλομορφίας, τον 
έντονο ανταγωνισμό στο τμήμα «Ήλιος και Θάλασσα», αλλά και το ενδιαφέρον των Ρώσων 
περιηγητών για διακοπές στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
στην προσέλκυση του Ρώσου σε διαφοροποιημένα επιμέρους τμήματα αγοράς που θα διατηρούν τη 
σχέση ποιότητας/τιμής. 

Ειδικότερα για τη σχέση ποιότητας/τιμής, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αντίληψη των Ρώσων 
περιηγητών για την Κύπρο ως ακριβό προορισμό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι παρότι οι Ρώσοι 
επισκέπτες προέρχονται από υψηλές εισοδηματικές βαθμίδες και καταγράφουν υψηλές δαπάνες, η 
συχνότητα των επισκέψεων τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Διαφαίνεται η τάση για επένδυση σε 
«ξεχωριστές διακοπές» ανά αραιά χρονικά διαστήματα, γεγονός που αναπόφευκτα μεταβάλλει τους 
Ρώσους περιηγητές σε τιμολογιακά ευαίσθητους πελάτες (price sensitive). 

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων τάσεων αλλά και για την υποστήριξη της 
επανατοποθέτησης του προϊόντος σε εθνικό επίπεδο προτείνονται οι ακόλουθες αρχές τοποθέτησης 
για τον Ρωσικό τουρισμό: 

◦ «Η Κύπρος είναι ένας φιλόξενος, ασφαλής, Ευρωπαϊκός προορισμός σε 
σταυροδρόμι 3 ηπείρων» 

◦ «Εκτός από τον Ήλιο και την Θάλασσα, η Κύπρος προσφέρει ποικιλία 
εμπειριών διακοπών για όλες τις ηλικίες και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου» 

◦ «Στην Κύπρο, η ποιότητα στην εξυπηρέτηση του επισκέπτη και στις 
τουριστικές υποδομές είναι πρωταρχικός στόχος» 
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Η πρώτη αρχή επανατοποθέτησης τονίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας σε σχέση με 
ανταγωνιστικούς προορισμούς, κατά κύριο λόγο φθηνούς, προορισμούς της περιοχής, όπως για 
παράδειγμα την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ισραήλ και τη Βουλγαρία. Παράλληλα, η συγκεκριμένη 
αρχή τοποθέτησης τονίζει τη διαφοροποίηση του προϊόντος από ανάλογα προϊόντα σε τουριστικά 
ανεπτυγμένους προορισμούς όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα σε ότι αφορά 
την επαφή της Κύπρου με τη Μέση Ανατολή, τη Μικρά Ασία αλλά και τη Βόρεια Αφρική. Τέλος, 
έμφαση δίνεται και στο αναγνωρισμένο από τους Ρώσους περιηγητές πλεονέκτημα του Κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος – την φιλοξενία. 

Η δεύτερη αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα της εξέλιξης του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος για 
τους Ρώσους περιηγητές, από το κυρίαρχο τμήμα «Ήλιος και Θάλασσα», σε ένα ποικιλόμορφο 
προϊόν που αποτελείται από επιμέρους τμήματα αγοράς (Μικρές Κρουαζιέρες, Θαλάσσια Αθλήματα, 
Αθλητικός Τουρισμός, Συνέδρια/Ταξίδια Κινήτρων, «Μονοπάτια της Φύσης», Τουρισμός Ευεξίας και 
Θρησκευτικός Τουρισμός). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάσταση της επίσκεψης στην Κύπρο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, αφού ένας μέρος των Ρώσων περιηγητών ενδιαφέρεται για διακοπές 
εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Η τρίτη αρχή επανατοποθέτησης αντιμετωπίζει έμμεσα και την ευαισθησία του Ρώσου περιηγητή, 
για το θέμα της τιμής. Η Κύπρος είναι ακριβός προορισμός ακόμα και για τους Ρώσους περιηγητές 
που προέρχονται από τις ανώτερες εισοδηματικές βαθμίδες. Άρα η τοποθέτηση του τουριστικού 
προϊόντος θα πρέπει να εστιασθεί στην ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας αλλά και των 
υποδομών, μια που οι Ρώσοι επισκέπτες στην Κύπρο επιλέγουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
να μένουν σε ακριβές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.  
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5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Συνθέτοντας τους στόχους και τα τμήματα αγοράς, καθώς και τις αρχές επανατοποθέτησης του 
Κυπριακού τουριστικού προϊόντος για τον τουρισμό της Ρωσίας, στην παρούσα ενότητα 
αναπτύσσονται επιμέρους θεματικές στρατηγικές για τα προσδιορισθέντα τμήματα αγοράς. Οι 
συγκεκριμένες στρατηγικές προτείνονται ως στρατηγικές θεματικές ενότητες των τμημάτων αγοράς 
που έχει ορίσει το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ, καθώς και νέων τμημάτων αγοράς που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και που είναι δόκιμο να συμπεριληφθούν στο στρατηγικό 
σχεδιασμό για την επόμενη τριετία. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι παρακάτω στρατηγικές 
μπορούν να υλοποιηθούν και συνδυαστικά για συγκεκριμένα τμήματα αγοράς τα οποία 
παρουσιάζουν προοπτικές συνέργειας.  

Σχεδιάγραμμα 43– Προτεινόμενες Επιμέρους Στρατηγικές  

Φ 
Στρατηγική: Ήλιος & 

Θάλασσα  
Στρατηγική: Φύση, 
Ευεξία & Αθλητισμός 

Στρατηγική: 
Κοινωνικός 
Τουρισμός 

Στρατηγική: 
Επαγγελματικός 
Τουρισμός 

Ήλιος & 
Θάλασσα 

Μικρές 
Κρουαζιέρες 

Μονοπάτια της 
Φύσης 

Τουρισμός 
Ευεξίας 

Επισκέψεις 
σε Συγγενείς 

- Φίλους 

Συνεδριακός 
Τουρισμός 
/Τουρισμός 
Κίνητρων 

Τμήμα αγοράς 
από 

Στρατηγικό 
Σχέδιο ΚΟΤ 

Τμήμα αγοράς 
που ορίζεται 
από τον 
Σύμβουλο 

Θρησκευτικός 
Τουρισμός 

Θαλάσσια 
Αθλήματα 

Αθλητικός 
Τουρισμός 

 

 

5.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΉΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ  

Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτελεί και την στρατηγική προτεραιότητας για την Ρωσική τουριστική 
αγορά. Αποτελείται από 3 τμήματα αγοράς που έχουν προσδιορισθεί από το στρατηγικό σχέδιο του 
ΚΟΤ και συγκεκριμένα από το «Ήλιος & Θάλασσα+», τις «Μικρές Κρουαζιέρες» και τα «Θαλάσσια 
Αθλήματα». Από τα προαναφερθέντα τμήματα αγοράς εκτιμάται ότι μόνο το «Ήλιος και Θάλασσα» 
μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των 3 ποσοτικοποιημένων στόχων του σχεδίου μάρκετινγκ 
(αύξηση των αφίξεων, διατήρηση του μέσου όρου διαμονής και αύξηση της κατά κεφαλήν 
δαπάνης), ενώ τα τμήματα «Μικρές Κρουαζιέρες» και «Θαλάσσια Αθλήματα» αναμένεται να 
συμβάλλουν μόνο στην αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης. 

Ήλιος και Θάλασσα + 

Ειδικότερα για το τμήμα «Ήλιος και Θάλασσα» έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση 
περιηγητών με τις οικογένειες τους στις ηλικιακές ομάδες 25-34, 35-44 και 45-54 οι οποίες 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη προτίμηση στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς αλλά και αποτελούν και 
ομάδες-στόχους του παρόντος σχεδίου μάρκετινγκ. Όπως διαφαίνεται και από την πρωτογενή 
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έρευνα στην Ρωσία, οι προαναφερθείσες ηλικιακές ομάδες προτιμούν να κάνουν διακοπές με τις 
οικογένειες τους, επιλέγουν να διαμένουν σε ξενοδοχεία 4–5 αστέρων και σκοπεύουν να 
επισκεφθούν προορισμούς στο εξωτερικό για τις διακοπές τους. Για την προσέλκυση οικογενειών 
από τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη πακέτων διακοπών από τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που να δίνουν κίνητρα για την συμμετοχή όλης της οικογένειας στις 
διακοπές (εκπτώσεις για τη διαμονή παιδιών, προσφορά επιπλέον ημερών διαμονής για γκρουπ άνω 
των 4 ατόμων). Αν και το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς καταγράφει υψηλές τιμές σε όλες τις 
περιοχές που καλύφθηκαν από την πρωτογενή έρευνα, εντούτοις προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην προσέλκυση οικογενειών Ρώσων περιηγητών από τις περιοχές της Μόσχας και της 
Αικατερινούπολης. 

Μικρές Κρουαζιέρες 

Η πρωτογενής έρευνα καταγράφει ικανοποίηση από τους Ρώσους περιηγητές σχετικά με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες στο τμήμα αγοράς «Μικρές Κρουαζιέρες». Για την επιπλέον ενδυνάμωση 
του τμήματος αγοράς προτείνεται η προσέλκυση των ηλικιακών ομάδων 55+. Για τους περιηγητές 
στις συγκεκριμένες ομάδες παρατηρείται η τάση να ταξιδεύουν χωρίς τις οικογένειες τους αλλά μόνο 
με τους συζύγους ή και φίλους. Για την επίτευξη του στόχου της αύξησης της κατά κεφαλήν 
δαπάνης προτείνεται το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς να προωθηθεί συνδυαστικά με το τμήμα 
αγοράς «Ήλιος και Θάλασσα» και τον «Θρησκευτικό Τουρισμό». Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει 
να δοθούν κίνητρα στους ξενοδόχους και πλοιοκτήτες έτσι ώστε να αναπτυχθούν πακέτα που να 
συνδυάζουν διαμονή σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων με ολιγοήμερες κρουαζιέρες σε κοντινούς 
προορισμούς (π.χ. Αίγυπτο, Μέση Ανατολή) ή και κρουαζιέρες με θρησκευτικά θέματα όπως 
προσκύνημα στους Άγιους Τόπους. Εκτός από την επιθυμούμενη αύξηση της κατά κεφαλήν 
δαπάνης, οι παραπάνω πρακτικές αναμένεται να συμβάλουν και στην αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού από την Αίγυπτο και το Ισραήλ, δύο προορισμών που καταγράφουν υψηλές τιμές 
προτίμησης στους Ρώσους περιηγητές. Επίσης σημειώνεται ότι ο Λίβανος μπορεί να αποτελέσει 
εναλλακτική λύση για το Ισραήλ σε περίπτωση που η πολιτική κατάσταση παραμείνει ασταθής.  

Θαλάσσια Αθλήματα 

Τέλος, το τμήμα αγοράς «Θαλάσσια Αθλήματα» αξιολογείται και αυτό θετικά από τους Ρώσους 
περιηγητές που έχουν επισκεφθεί την Κύπρο. Από τις ηλικιακές ομάδες που διαφαίνεται να 
προτιμούν το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς, προτείνεται ο εστιασμός στις ηλικιακές ομάδες 25-34 και 
35-44 οι οποίες προτιμούν να κάνουν διακοπές με τις οικογένειες τους αλλά και προϋπολογίζουν 
περισσότερα χρήματα για τις διακοπές τους. Αντίστοιχα με το τμήμα «Ήλιος και Θάλασσα», 
προτείνεται η ανάπτυξη πακέτων που να συνδυάζουν διαμονή με δωρεάν συμμετοχή σε αθλήματα 
όπως καταδύσεις, ιστοσανίδα, ενώ για την ιστιοπλοΐα θα πρέπει να αναπτυχθούν οι απαραίτητες 
υποδομές στις μαρίνες για να αποφευχθεί η διαρροή προς τα παράλια της Τουρκίας. 

Πίνακας 18 – Στρατηγικές Παρεμβάσεις – Ήλιος και Θάλασσα 

Στρατηγικές παρέμβασης – Ήλιος και Θάλασσα 
§ Προσέλκυση ηλικιακών ομάδων με οικογένειες για «Ήλιο και Θάλασσα» και «Θαλάσσια 

Αθλήματα», ενώ για «Μικρές Κρουαζιέρες» προσέλκυση ομάδων 55-64 και 65+ 
§ Ανάπτυξη συνδυαστικών πακέτων διαμονής με συμμετοχή σε κρουαζιέρες και θαλάσσια 

αθλήματα 
§ Ανάπτυξη συνδυαστικών πακέτων με άλλα τμήματα αγοράς (π.χ. Θρησκευτικός Τουρισμός) 
§ Αναβάθμιση υποδομών σχετικών με ιστιοπλοΐα (π.χ. μαρίνες) 
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5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΦΥΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Η προτεινόμενη στρατηγική αποτελείται από 3 τμήματα αγοράς που έχουν προσδιορισθεί από το 
Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ, τα «Μονοπάτια Φύσης», ο «Αθλητικός Τουρισμός» και ο «Τουρισμός 
Ευεξίας». 

Μονοπάτια της Φύσης 

Το τμήμα αγοράς «Μονοπάτια της Φύσης» καταγράφει υψηλές τιμές προτίμησης σε άτομα από την 
περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, ενώ προτίμηση για το τμήμα αγοράς παρουσιάζει η κατώτερη 
εισοδηματική βαθμίδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ρώσοι περιηγητές που έχουν επισκεφθεί την 
Κύπρου αξιολογούν τις υποδομές του τμήματος αγοράς ως αντίστοιχες με υποδομές σε άλλους 
προορισμούς του εξωτερικού. Αν και οι πρωτογενείς έρευνες δεν ανέδειξαν κάποια συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα, προτείνεται η προώθηση του τμήματος αγοράς στις ομάδες 45-54 και 55-64 οι 
οποίες συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά προτίμησης διακοπών κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 
και της άνοιξης. 

Αθλητικός Τουρισμός  

Για το τμήμα «Αθλητικός Τουρισμός», ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προσέγγιση 
αθλητικών ενώσεων και σωματείων. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια και ένταση του 
Ρωσικού χειμώνα, η προετοιμασία ή ακόμα και αποφόρτιση αθλητικών ομάδων (κυρίως 
ποδοσφαίρου) στο ήπιο κλίμα της Κύπρου ακόμα και κατά την περίοδο του χειμώνα αποτελεί ένα 
σημαντικό πόλο έλξης για Ρώσους αθλητές.  

Τουρισμός Ευεξίας 

Για τον τουρισμό ευεξίας, προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ηλικιακή ομάδα 45-54, η οποία και 
σύμφωνα με την έρευνα στη Ρωσία προϋπολογίζει και το μεγαλύτερο ποσό για μελλοντικές 
διακοπές. Σημαντική δυναμική παρουσιάζει και η περιοχή της Αικατερινούπολης. Όπως και στη 
Στρατηγική «Ήλιος και Θάλασσα», προτείνεται υποστηριχθούν οι επιχειρηματίες των ξενοδοχειακών 
μονάδων στην ανάπτυξη και προώθηση πακέτων που συνδυάζουν διαμονή και υπηρεσίες ευεξίας 
(π.χ. Spa, γιόγκα και διαλογισμού), καθώς και θα πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για την 
αναβάθμιση των υποδομών σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην 
συνολική προώθηση του τμήματος αγοράς μια που η πλειοψηφία των Ρώσων περιηγητών που έχουν 
επισκεφθεί την Κύπρο δηλώνει ότι δεν έχει προσωπική εμπειρία από τις συγκεκριμένες 
προσφερόμενες υπηρεσίες. Επίσης, η σχέση ποιότητας – τιμής θα πρέπει να εξετασθεί λαμβάνοντας 
υπόψη τον αξιολόγηση του συγκεκριμένου τμήματος από Ρώσους τουριστικούς φορείς ως ακριβό σε 
σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς. 

Τα τμήματα αγοράς «Τουρισμός Ευεξίας» και «Αθλητικός Τουρισμός» εκτιμάται ότι μπορούν να 
συμβάλουν στην αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης, ενώ κανένα από τα 3 προαναφερθέντα 
τμήματα δεν αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των αφίξεων. 

Πίνακας 19 – Στρατηγικές Παρεμβάσεις – Φύση, Ευεξία και Αθλητισμός 

Στρατηγικές παρέμβασης – Φύση, Ευεξία και Αθλητισμός 
§ Προσέλκυση ηλικιακών ομάδων 35-44, 45-54 και 55-64 
§ Προσέγγιση αθλητικών σωματείων 
§ Υποστήριξη των ξενοδόχων στην ανάπτυξη προσφορών διαμονής (π.χ. πακέτα ευεξίας) 
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5.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η συγκεκριμένη στρατηγική συγκεντρώνει 2 διαφορετικά τμήματα αγοράς, ένα εκ των οποίων έχει 
προσδιορισθεί από το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ (Θρησκευτικός Τουρισμός) και ένα που 
προτείνεται από τον Σύμβουλο (Επισκέψεις σε Συγγενείς και Φίλους). Τα προαναφερθέντα τμήματα 
αγοράς εκτιμάται ότι δεν θα μπορέσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκπλήρωση του στόχου για 
την αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης, ενώ το τμήμα «Επισκέψεις σε Συγγενείς και Φίλους» 
αναμένεται να συμβάλλει στην εκπλήρωση του στόχου για αύξηση αφίξεων. 

Θρησκευτικός Τουρισμός 

Ο Θρησκευτικός Τουρισμός, όπως έχει προαναφερθεί, προσελκύει άτομα που ανήκουν κυρίως στην 
κατώτερη εισοδηματική βαθμίδα. Όπως προτάθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ήλιος και 
Θάλασσα», ενδεχόμενη ανάπτυξη συνδυαστικών πακέτων για κρουαζιέρες με θρησκευτικά θέματα, 
όπως προσκύνημα στους Άγιους Τόπους, μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της κατά κεφαλήν 
δαπάνης. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθούν οι συνέργειες με Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο 
χώρο του Θρησκευτικού Τουρισμού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιφάνεια» το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIB και στο οποίο εκτός από την 
Ελλάδα και την Μάλτα συμμετέχει και η Κύπρος, έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανάπτυξη, από 
τουριστικούς πράκτορες των παραπάνω χωρών, προγραμμάτων – πακέτων που θα «συνδυάζουν 
την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού με άλλα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του κάθε 
τόπου (γαστρονομία, δρόμοι του κρασιού, κλπ)». Επίσης, με παράδειγμα αντίστοιχη πρωτοβουλία 
που αναπτύσσεται από το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, («Τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου), 
προτείνεται η ανάπτυξη Πολιτιστικής Θρησκευτικής Διαδρομής στην οποία μπορεί να εντάσσεται και 
το τμήμα αγοράς «Μικρές Κρουαζιέρες». 

Επισκέψεις σε Συγγενείς και Φίλους  

Σχετικά με το προτεινόμενο από τον Σύμβουλο τμήμα αγοράς «Επισκέψεις σε Συγγενείς και Φίλους» 
πρέπει να σημειωθεί ότι από την έρευνα αγοράς στην Κύπρο προκύπτει ότι οι συγγενείς και οι φίλοι 
που ζουν στην χώρα αποτελούν ένα από τους κύριους λόγους επιρροής των Ρώσων περιηγητών 
στην απόφαση τους να επισκεφθούν την Κύπρο. Ειδικότερα, στο σύνολο των ερωτηθέντων Ρώσων 
περιηγητών, οι επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς αποτελούν τον 5ο σημαντικότερο λόγο επιλογής 
της Κύπρου ως προορισμό διακοπών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα άτομα που επιλέγουν την 
Κύπρο για επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους μένουν στην χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
(15-30 ημέρες και 30+) ενώ σημαντική δυναμική στο συγκεκριμένο τμήμα επιδεικνύουν οι ηλικιακές 
ομάδες 18-24 και 25-34. Κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν κίνητρα που θα προωθήσουν την 
επαναληψιμότητα της επίσκεψης αλλά και θα ενθαρρύνουν την αγοραστική δραστηριότητα των 
επισκεπτών (π.χ. συμμαχίες με αλυσίδες καταστημάτων για frequent flyer mileage από αγορές στην 
Κυπριακή αγορά). 

Πίνακας 20 – Στρατηγικές Παρεμβάσεις – Κοινωνικός Τουρισμός 

Στρατηγικές παρέμβασης – Κοινωνικός Τουρισμός 
§ Ενθάρρυνση της αγοραστικής δραστηριότητας των επισκεπτών φίλων / συγγενών 
§ Παροχή κινήτρων για αύξηση της επαναληψιμότητας επισκέψεων θρησκευτικού τουρισμού και 

επισκέψεων σε συγγενείς / φίλους 
§ Διερεύνηση συνεργειών με Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες στο Θρησκευτικό Τουρισμό 
§ Ανάπτυξη Πολιτιστικής Θρησκευτικής Διαδρομής 
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5.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Συνεδριακός Τουρισμός / Τουρισμός Κινήτρων 

Η συγκεκριμένη στρατηγική εστιάζεται στο τμήμα αγοράς «Συνεδριακός Τουρισμός/Ταξίδια 
Κινήτρων». Έμφαση προτείνεται να δοθεί στο τμήμα Ταξιδιών Κινήτρων το οποίο άλλωστε έχει 
αποκτήσει και ιδιαίτερη δυναμική στη χώρα. Ομάδες-στόχοι για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τμήματος προτείνονται οι ομάδες 45-54 και 55-64 οι οποίες επιδεικνύουν και το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη δυναμική για το τμήμα αυτό παρουσιάζουν και οι περιοχές της Αγίας 
Πετρούπολης και της Μόσχας. 

Σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης του συγκεκριμένου τμήματος αγοράς είναι το γεγονός ότι η 
προσέλκυση Ρώσων περιηγητών για επαγγελματικό τουρισμό εκπληρώνει δύο σημαντικούς 
ποσοτικούς στόχους του σχεδίου: αύξηση αφίξεων και αύξηση κατά κεφαλήν δαπάνης. 

Παράλληλα, για τους Ρώσους που επισκέπτονται την χώρα για επαγγελματικούς λόγους προτείνεται 
η ανάπτυξη πακέτων που να συνδυάζουν την επαγγελματική επίσκεψη με διακοπές και που θα 
επιτρέπουν στους Ρώσους επαγγελματίες να συνοδεύονται από συγγενείς ή φίλους (Mix Business 
with Pleasure).  

Πίνακας 21 – Στρατηγικές Παρεμβάσεις – Επαγγελματικός Τουρισμός  

Στρατηγικές παρέμβασης – Επαγγελματικός Τουρισμός 
§ Έμφαση στα Ταξίδια Κινήτρων 
§ Ανάπτυξη πακέτων Mix Business with Pleasure 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα προαναφερθέντα τμήματα αγοράς και αξιολογούνται 
ποιοτικά με βάση την εκτίμηση του Συμβούλου για τη συμβολή τους στην εκπλήρωση των 
επιμέρους στόχων του σχεδίου μάρκετινγκ, δηλαδή την αύξηση των αφίξεων, την αύξηση μέσου 
όρου διαμονής και την αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης. 
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Πίνακας 22 – Αξιολόγηση των Τμημάτων Αγοράς σε Σχέση με τους Στόχους του Σχεδίου Μάρκετινγκ 

 

Εκτιμώμενη 
Συμβολή στην 
Αύξηση των 
Αφίξεων 

Εκτιμώμενη 
Συμβολή στην 
Αύξηση του 
μέσου όρου 
Διαμονής 

Εκτιμώμενη 
Συμβολή στην 
Αύξηση κατά 
Κεφαλήν και 
Ημερήσιας 
Δαπάνης 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΉΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 
Ήλιος και Θάλασσα + Ψηλή Ψηλή Ψηλή 
Μικρές Κρουαζιέρες Μεσαία Μεσαία Ψηλή 
Θαλάσσια Αθλήματα Χαμηλή Μεσαία Ψηλή 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΦΥΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Μονοπάτια της Φύσης Χαμηλή Μεσαία Χαμηλή 
Αθλητικός Τουρισμός Χαμηλή Χαμηλή Ψηλή 
Τουρισμός Ευεξίας Μεσαία Μεσαία Ψηλή 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Θρησκευτικός Τουρισμός  Μεσαία Μεσαία 

Επισκέψεις σε 
Συγγενείς / Φίλους Ψηλή Ψηλή Χαμηλή 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Συνεδριακός Τουρισμός / 
Τουρισμός Κινήτρων Ψηλή Χαμηλή Ψηλή 

Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης visa για την επίσκεψη στην Κύπρο, οι Ρώσοι περιηγητές που 
έχουν επισκεφθεί την Κύπρο, ανεξάρτητα ηλικίας ή και γεωγραφικής περιοχής, αξιολογούν ότι είναι 
δεν πολύ χρονοβόρα. Αντίθετα στην πρωτογενή έρευνα στην Κύπρο, οι συμμετέχοντες από την Αγία 
Πετρούπολη παρουσιάζονται να είναι περισσότερο επικριτικοί, γεγονός όμως που δεν τεκμηριώνεται 
από τον αριθμό ημερών αναμονής για την έκδοση visa στις διάφορες περιοχές: Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ενώ στην περιοχή της Μόσχας ο μέσος όρος αναμονής είναι 3,3 ημέρες, στην Αγία Πετρούπολη 
είναι μόλις 2,2. Αντίθετα, στο σύνολο των υπολοίπων περιοχών ο μέσος όρος αναμονής ανεβαίνει 
στις 3,7 ημέρες, γεγονός που υποδεικνύει και την ανάγκη ταχύτερης εξυπηρέτησης από τις 
προξενικές αρχές στις περιοχές εκτός Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης. Τέλος, το σύνολο των Ρώσων 
περιηγητών χρησιμοποιεί τουριστικούς πράκτορες για τη διευθέτηση της έκδοσης visa. Από την 
ποιοτική έρευνα με Ρώσους τουριστικούς φορείς προκύπτει ότι τα περισσότερα προβλήματα σχετικά 
με την έκδοση visa έχουν επιλυθεί.  

Επίσης, σχετικά με το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, εκτίμηση του Συμβούλου είναι ότι τυχόν 
εξελίξεις στο θέμα αναμένεται να έχουν μικρή επίδραση στην κίνηση του Ρωσικού τουρισμού στην 
χώρα. Σύμφωνα με την δευτερογενή έρευνα οι Ρωσικοί φορείς τουρισμού δεν συνεργάζονται με το 
κατεχόμενο τμήμα του νησιού αν και δεν απορρίπτουν πιθανή συνεργασία στο μέλλον μια και που 
το Βόρειο τμήμα θεωρείται ότι έχει όμορφες παραλίες και πολύ φθηνές παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Εκτίμηση του Συμβούλου είναι ότι η έλλειψη ξενοδοχειακών υποδομών 4 και 5 αστέρων στο 
κατεχόμενο τμήμα αποτελεί και σοβαρό μειονέκτημα έναντι του Νοτίου τμήματος. Με γνώμονα τα 
παραπάνω, σε περίπτωση επανένωσης της χώρας αναμένεται μικρή βραχυπρόθεσμη διαρροή προς 
το Βόρειο τμήμα. 

Σε περίπτωση διατήρησης της παρούσας κατάστασης, η Κύπρος θα έρθει μακροπρόθεσμα 
αντιμέτωπη με την αυξανόμενη ανάπτυξη των κατεχομένων περιοχών, η οποία ήδη επιβαρύνει 
περιβαλλοντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής.  
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6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στην παρούσα ενότητα προτείνονται επικοινωνιακές στρατηγικές για τις προαναφερθείσες επιμέρους 
στρατηγικές. Οι ακόλουθες στρατηγικές επικοινωνίας βασίζονται στα στοιχεία της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς έρευνας σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες οι οποίες διαφαίνονται να προτιμούν τα 
συγκεκριμένα τμήματα αγοράς, καθώς και τις προτιμήσεις των ομάδων σχετικά με τον τρόπο 
πληροφόρησης τους για προορισμούς τουρισμού. 

Με γνώμονα την αξιολόγηση που προηγήθηκε στην ενότητα των επιμέρους στρατηγικών, 
προτείνονται επικοινωνιακές στρατηγικές για 2 κατηγορίες αιχμής που συμπεριλαμβάνουν 
διαφορετικά τμήματα αγοράς. Η πρώτη κατηγορία αιχμής περιλαμβάνει τα τμήματα αγοράς που 
συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης αλλά και ικανοποίησης του ειδικού αλλά και 
των επιμέρους στόχων του σχεδίου για τα επόμενα 3 χρόνια. Η δεύτερη κατηγορία αιχμής 
περιλαμβάνει τα τμήματα αγοράς που παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης αλλά και 
ικανοποίησης των στόχων του σχεδίου. 

Σχεδιάγραμμα 44–Κατηγορίες Αιχμής Επικοινωνιακών Στρατηγικών 

Φ 
Στρατηγική: Ήλιος & 

Θάλασσα  
Στρατηγική: Φύση, 
Ευεξία & Αθλητισμός 

Στρατηγική: 
Κοινωνικός 
Τουρισμός 

Στρατηγική: 
Επαγγελματικός 
Τουρισμός 

Ήλιος & 
Θάλασσα 

Μικρές 
Κρουαζιέρες 

Μονοπάτια της 
Φύσης 

Τουρισμός 
Ευεξίας 

Επισκέψεις 
σε Συγγενείς 

- Φίλους 

Συνεδριακός 
Τουρισμός 
/Τουρισμός 
Κίνητρων 

Τμήμα αγοράς 
από 

Στρατηγικό 
Σχέδιο ΚΟΤ 

Τμήμα αγοράς 
που ορίζεται 
από τον 
Σύμβουλο 

Θρησκευτικός 
Τουρισμός 

Θαλάσσια 
Αθλήματα 

Αθλητικός 
Τουρισμός 

Τμήματα 
Αγοράς  
Α’ Αιχμής 

Τμήματα 
Αγοράς  
Β’ Αιχμής 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις επανατοποθέτησης και τις επιμέρους στρατηγικές, στην 
ακόλουθη ενότητα αναπτύσσεται πρόταση στρατηγικής επικοινωνίας βασιζόμενη σε συνδυασμούς 
επικοινωνιακών εργαλείων για κάθε ένα από τα τμήματα αγοράς που έχουν προσδιορισθεί. Οι 
προτάσεις για τα επικοινωνιακά εργαλεία προκύπτουν από τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας 
αλλά και την εμπειρία του Συμβούλου. 

 

6.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΉΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση για την στρατηγική «Ήλιος και Θάλασσα» προτείνεται να προωθηθεί σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες με ιδιαίτερη έμφαση ομάδες 25-34 και 35-44 οι οποίες παρουσιάζονται να 
προτιμούν τα τμήματα αγοράς «Ήλιος και Θάλασσα» και «Θαλάσσια Αθλήματα». Για τις παραπάνω 
ηλικιακές ομάδες σημαντικό ρόλο στην επιλογή του προορισμού παίζουν οι φίλοι και οι συγγενείς. Γι’ 
αυτό το λόγο προτείνεται η ανάπτυξη loyalty scheme με την επονομασία «Φίλοι της Κύπρου» σε 
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Ρώσους περιηγητές με υψηλή συχνότητα επισκέψεις (ή και σε μόνιμους κατοίκους) στους οποίους 
θα παρέχονται κίνητρα για προώθηση του τουριστικού προϊόντος (χαμηλές τιμές για διαμονή, 
frequent flyer mileage για μεσολάβηση κράτησης από τρίτους). Η συγκεκριμένη πρακτική 
αναμένεται να έχει ιδιαίτερη επίδραση στους περιηγητές από την Αικατερινούπολη οι οποίοι 
βασίζονται σε μεγάλο ποσοστό στις συστάσεις από συγγενείς και φίλους.  

Επίσης, σημαντική πρακτική επικοινωνίας για τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες είναι και η καταχώρηση 
διαφημίσεων σε ιστοσελίδες μια που το διαδίκτυο αποτελεί το δεύτερο πιο σημαντικό τρόπο 
πληροφόρησης των παραπάνω ηλικιακών ομάδων με υψηλό εισόδημα από τις περιοχές της Μόσχας 
και του Αικατερινούπολη για προορισμούς διακοπών. Για την επίτευξη της παραπάνω παρέμβασης 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η προεργασία μετάφρασης διαφημίσεων στα Ρωσικά.  

Σημαντική επίδραση στη επιλογή προορισμού για τους Ρώσους διαφαίνεται να έχουν και οι 
ταξιδιωτικοί κατάλογοι αλλά και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Για τα δύο αυτά μέσα πληροφόρησης 
προτείνεται η προσέγγιση ταξιδιωτικών πρακτόρων για την ένταξη των τμημάτων αγοράς στους 
καταλόγους αυτούς (πακέτα εξοικείωσης) και τις προσκλήσεις σε συντάκτες και δημοσιογράφους 
ταξιδιωτικών οδηγών. Ειδικότερα για τις περιοχές της Μόσχας και την Αικατερινούπολη κρίνεται 
σκόπιμο η καταχώρηση διαφημίσεων σε εξειδικευμένα περιοδικά θαλασσίων αθλημάτων με 
αναγνωστικό κοινό το οποίο να προέρχεται από την ανώτερη εισοδηματική βαθμίδα. 

Για την προσέλκυση των ομάδων 55-64 και 65+ για το τμήμα αγοράς «Μικρές Κρουαζιέρες» 
προτείνεται η προώθηση των τμημάτων αγοράς σε ταξιδιωτικούς πράκτορες (πακέτα εξοικείωσης) 
για να συμπεριληφθούν σε καταλόγους (δημοφιλής τρόπος πληροφόρησης για τις περιοχές της 
Σαμάρα και του Ροστόβ που προτιμούν τις «Μικρές Κρουαζιέρες») αλλά και στο διαδίκτυο 
(ειδικότερα για το Ροστόβ). Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι 2 περιοχές (Σαμάρα και Ροστόβ) 
καταγράφουν υψηλό ποσοστό προτίμησης απευθείας ενημέρωσης από τους τουριστικούς φορείς της 
χώρας που προτίθενται να επισκεφθούν. Με γνώμονα τα παραπάνω, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
αντιπροσώπευση του ΚΟΤ στις επιμέρους περιοχές, μια αντιπροσώπευση που μπορεί να ενισχυθεί με 
την παρουσία στελεχών του ΚΟΤ σε προξενικές αρχές. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί και η 
πρακτική επιχορήγησης πακέτων σε τουριστικούς πράκτορες στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, την 
Αικατερινούπολη, τη Σαμάρα και το Ροστόβ που εστιάζουν στο συγκεκριμένο τμήμα αγοράς από τον 
ΚΟΤ. 

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες προτείνεται και η οργάνωση και εκτέλεση εκδηλώσεων από 
κοινού με τουριστικούς πράκτορες των περιοχών Μόσχα, Αικατερινούπολη, Σαμάρα και Ροστόβ για 
την προώθηση των τμημάτων αγοράς «Ήλιος & Θάλασσα» και «Μικρές Κρουαζιέρες». Οι 
εκδηλώσεις αυτές προτείνεται να έχουν την μορφή θεματικών βραδιών, ημερίδων ή και συμμετοχών 
σε τοπικά φεστιβάλ και εκθέσεις. 

Τέλος, προτείνεται και η συμμετοχή του ΚΟΤ στην έκθεση MITT που λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο 
κάθε έτους, καθώς και στην έκθεση CIS Travel Market κάθε Οκτώβριο στην Αγία Πετρούπολη. 

 

6.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΦΥΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Η επιμέρους επικοινωνιακή στρατηγική για την φύση, την ευεξία και τον αθλητισμό προτείνεται να 
εστιασθεί στις ηλικιακές ομάδες 35-44, 45-54 και 55-64. Οι συγκεκριμένες ομάδες προτιμούν την 
πληροφόρηση τους για τουριστικούς προορισμούς από το διαδίκτυο, τους τουριστικούς καταλόγους, 
την επαφή με τον τουριστικό φορέα της χώρας προορισμού, τα ταξιδιωτικά βιβλία και από 
συστάσεις ταξιδιωτικών γραφείων.  

Ειδικότερα για το τμήμα αγοράς «Μονοπάτια της Φύσης», προτείνεται η επικοινωνιακή στρατηγική 
να επικεντρωθεί σε καταχωρήσεις σε ειδικούς διαδικτυακούς χώρους αλλά και σε καταλόγους και σε 
ταξιδιωτικούς οδηγούς, πρακτικές πληροφόρησης που προτιμούνται στις περιοχές της Αγίας 
Πετρούπολης και της Σαμάρα οι οποίες καταγράφουν υψηλά ποσοστά προτίμησης για τα 
«Μονοπάτια της Φύσης» αλλά και την ορειβασία. Επίσης δημοφιλής τρόπος πληροφόρησης στις 
συγκεκριμένες περιοχές είναι και οι καταχωρήσεις διαφημίσεων σε εφημερίδες. Για τις καταχωρήσεις 
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σε καταλόγους προτείνεται η προσέγγιση ταξιδιωτικών πρακτόρων (πακέτα εξοικείωσης), ενώ για 
την ένταξη σε ταξιδιωτικούς οδηγούς προτείνονται οι προσκλήσεις σε συντάκτες και 
δημοσιογράφους. 

Για το τμήμα αγοράς «Τουρισμός Ευεξίας» προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ηλικιακή ομάδα 45-54 
και ιδιαίτερα στην προώθηση του τμήματος μέσω loyalty scheme που θα υποστηρίζει τις συστάσεις 
από συγγενείς και φίλους. Σημαντικά μέσα πληροφόρησης είναι οι τουριστικοί κατάλογοι και οι 
ταξιδιωτικοί οδηγοί, καθώς και το διαδίκτυο. Έμφαση προτείνεται να δοθεί και στην παροχή 
πληροφόρησης απευθείας από τον ΚΟΤ (με την παρουσία στελεχών του ΚΟΤ σε προξενικές αρχές) 
στην περιοχή της Αικατερινούπολης, η οποία περιοχή εμφανίζει έντονο ενδιαφέρον για τον Τουρισμό 
Ευεξίας. Προτείνεται επίσης, η επιχορήγηση από τον ΚΟΤ τουριστικών πρακτόρων που 
δραστηριοποιούνται ειδικότερα στο τμήμα αγοράς «Τουρισμός Ευεξίας». Τέλος, τα τουριστικά 
γραφεία της εν λόγω περιοχής θα πρέπει να προσεγγισθούν για την επιπλέον υποστήριξη της 
προώθησης του τμήματος αγοράς. 

Για το τμήμα αγοράς «Αθλητικός Τουρισμός» προτείνεται η καταχώρηση διαφημίσεων σε 
εξειδικευμένα αθλητικά περιοδικά (για είδη αθλητισμού όπως το γκολφ, οι καταδύσεις, η ιστιοπλοΐα 
και η ιστοσανίδα) τα οποία έχουν αναγνωστικό κοινό που ανήκει στην ανώτερη εισοδηματική 
βαθμίδα. Παράλληλα προτείνεται η προσέγγιση αθλητικών ενώσεων με μέθοδο direct mail αλλά και 
οι επισκέψεις πωλήσεων σε επιλεγμένες ενώσεις και σωματεία. 

 

6.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η επικοινωνιακή στρατηγική για το τμήμα «Επισκέψεις σε Συγγενείς/Φίλους) εστιάζεται κατεξοχήν 
στις ηλικιακές ομάδες 18-24 και 25-34 αλλά και στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Γι’ αυτό τον λόγο 
προτείνεται η ανάπτυξη loyalty scheme με την επονομασία «Φίλοι της Κύπρου» σε Ρώσους 
περιηγητές με υψηλή συχνότητα επισκέψεις (ή και σε μόνιμους κατοίκους) στους οποίους θα 
παρέχονται κίνητρα για προώθηση του τουριστικού προϊόντος (χαμηλές τιμές για διαμονή, frequent 
flyer mileage για μεσολάβηση κράτησης από τρίτους).  

Αντίθετα, για το τμήμα αγοράς «Θρησκευτικός Τουρισμός», προτείνεται η στόχευση των 
μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων και η προώθηση του τμήματος αγοράς στο Ρωσικό κοινό δια μέσω 
προσκλήσεων σε δημοσιογράφους και συντάκτες ταξιδιωτικών οδηγών με ιδιαίτερη έμφαση στα 
πακέτα διακοπών κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Επίσης, η πρακτική των πακέτων εξοικείωσης σε 
τουριστικούς πράκτορες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του Θρησκευτικού τουρισμού. 
Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί και η πρακτική επιχορήγησης πακέτων από τουριστικούς πράκτορες 
που εστιάζουν στο συγκεκριμένο τμήμα αγοράς από τον ΚΟΤ.  

 

6.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Προτείνεται η καταχώρηση διαφημίσεων σε εξειδικευμένα κλαδικά περιοδικά του χώρου, καθώς και 
στον τοπικό τύπο της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, οι δύο περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη δυναμική σχετικά με τον Συνεδριακό Τουρισμό και τα Ταξίδια Κινήτρων. Ειδικότερα για τα 
Ταξίδια Κινήτρων προτείνεται η προώθηση του τμήματος μέσω direct mail και e-mail προς τις Top 
200 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. 

Επίσης, προτείνεται και η οργάνωση και εκτέλεση εκδηλώσεων από κοινού με τουριστικούς 
πράκτορες των περιοχών Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης για την προώθηση του τμήματος αγοράς 
«Μικρές Κρουαζιέρες». Οι εκδηλώσεις αυτές προτείνεται να έχουν την μορφή θεματικών βραδιών, 
ημερίδων ή και συμμετοχών σε τοπικά φεστιβάλ και εκθέσεις. 

Τέλος, προτείνεται και η συμμετοχή του ΚΟΤ στην έκθεση MITT που λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο 
κάθε έτους, καθώς και στην έκθεση CIS Travel Market κάθε Οκτώβριο στην Αγία Πετρούπολη. 
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Πίνακας 23 –Παρεμβάσεις Προώθησης - Επικοινωνίας 

Παρεμβάσεις Προώθησης Επικοινωνίας 
 
ΉΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ 
§ Ανάπτυξη loyalty scheme «Φίλοι της Κύπρου» 
§ Καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες 
§ Προώθηση σε καταλόγους τουριστικών πρακτόρων (πακέτα εξοικείωσης) 
§ Προώθηση σε ταξιδιωτικούς οδηγούς δια μέσω προσκλήσεων, 
§ Ενίσχυση εκπροσώπησης ΚΟΤ σε επιμέρους περιοχές 
§ Καταχωρήσεις σε περιοδικά Μόσχας και Αικατερινούπολης 
§ Επιχορήγηση πακέτων τουριστικών πρακτόρων 
§ Οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων στις περιοχές Μόσχας, Αικατερινούπολης, Σαμάρας και 

Ροστόβ από κοινού με τουριστικούς πράκτορες 
§ Συμμετοχή στις εκθέσεις MITT της Μόσχας και CIS Travel Market της Αγίας Πετρούπολης 

ΦΥΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
§ Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένους διαδικτυακούς τόπους 
§ Προώθηση σε καταλόγους τουριστικών γραφείων (πακέτα εξοικείωσης) 
§ Προώθηση σε ταξιδιωτικούς οδηγούς δια μέσω προσκλήσεων 
§ Επιχορήγηση πακέτων τουριστικών πρακτόρων 
§ Καταχωρήσεις σε εφημερίδες Αγίας Πετρούπολης και Σαμάρα 
§ Ανάπτυξη loyalty scheme «Φίλοι της Κύπρου» 
§ Διασύνδεση με ταξιδιωτικά γραφεία της Αικατερινούπολης 
§ Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα αθλητικά περιοδικά 
§ Direct mail σε ενώσεις και σωματεία 
§ Επισκέψεις πωλήσεων σε ενώσεις και σωματεία 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
§ Ανάπτυξη loyalty scheme «Φίλοι της Κύπρου» 
§ Προσκλήσεις σε δημοσιογράφους και συντάκτες ταξιδιωτικών οδηγών με ιδιαίτερη έμφαση 

στα πακέτα διακοπών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα 
§ Πακέτα εξοικείωσης σε τουριστικούς πράκτορες 
§ Επιχορήγηση πακέτων τουριστικών πρακτόρων 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
§ Καταχώρηση διαφημίσεων σε εξειδικευμένα κλαδικά περιοδικά  
§ Συμμετοχή στις εκθέσεις MITT της Μόσχας και CIS Travel Market της Αγίας Πετρούπολης 
§ Καταχωρήσεις σε τοπικό τύπο Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης 
§ Οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων στις περιοχές Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης από κοινού 

με τουριστικούς πράκτορες 
§ Direct mail και e-mail σε Top 200 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Μόσχα και Αγία 

Πετρούπολη 
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7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση της Στρατηγικής επικοινωνίας, καθώς και από την πρωτογενή 
έρευνα, προκύπτει ότι η χρησιμοποίηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων και ταξιδιωτικών γραφείων 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προσέλκυση του συνόλου των Ρώσων περιηγητών. Όπως 
διαφαίνεται από την πρωτογενή έρευνα στην Ρωσία, όλες οι ηλικιακές ομάδες, οι γεωγραφικές 
περιοχές αλλά και οι εισοδηματικές βαθμίδες προτιμούν την οργάνωση των διακοπών τους από 
ταξιδιωτικό πράκτορα ή και γραφείο. Σχετικά με το είδος του ταξιδιού (πακέτο ή προσωπική 
διευθέτηση) οι Ρώσοι περιηγητές που έχουν ήδη επισκεφθεί την Κύπρο διαλέγουν πακέτο διακοπών 
για διαμονή σε ξενοδοχείο, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει το αεροπορικό εισιτήριο και τις 
μεταφορές προς και από το αεροδρόμιο. Τα πακέτα που προωθήθηκαν στην περιοχή της Αγίας 
Πετρούπολης καταγράφονται ως τα ακριβότερα, ενώ φθηνότερα πακέτα εξασφαλίζουν οι περιηγητές 
που επισκέπτονται την χώρα παραπάνω από 2 φορές τον χρόνο. Η συγκεκριμένη τάση μπορεί και να 
αποτελέσει οδηγός για την προσέλκυση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών (διαθέσιμα φθηνά πακέτα 
για πολλές επισκέψεις μέσα στον χρόνο) για επαγγελματικούς λόγους. 

Στην πλειοψηφία τους οι Ρώσοι περιηγητές που διευθετούν προσωπικά τις διακοπές τους στην 
Κύπρο επισκέπτονται την οικογένεια και φίλους ή την ιδιόκτητη κατοικία τους (η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων στην έρευνα που έγινε στα αεροδρόμια Κύπρου). Τα παραπάνω στοιχεία 
αναδεικνύουν την ανάγκη για καινούργια προσέγγιση στη διευθέτηση ταξιδιού για τους Ρώσους 
περιηγητές. Για τους περιηγητές για όλα τα τμήματα αγοράς πλην των «Επισκέψεων σε Συγγενείς 
και Φίλους», ο τουριστικός πράκτορας αλλά και το τουριστικό γραφείο παίζει νευραλγικό ρόλο για 
την ενημέρωση αλλά και τη διευθέτηση του ταξιδιού, από τη διαμόρφωση του πακέτου μέχρι και τη 
διαδικασία έκδοσης visa. Γι’ αυτό το λόγο και το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ είναι εστιασμένο στη 
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την πληρέστερη ενημέρωση του ρωσικού κοινού μέσω 
των πρακτόρων αλλά και των ταξιδιωτικών γραφείων. Επίσης, σε σχεδόν όλες τις επιμέρους 
στρατηγικές, το παρόν σχέδιο μάρκετινγκ προτείνει πρακτικές για τη σύναψη στρατηγικών 
συμμαχιών με πράκτορες και γραφεία (πακέτα εξοικείωσης και επιχορηγήσεις).  

Για τα άτομα που προτιμούν την προσωπική διευθέτηση μεγάλη σημασία έχει η πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου σε σχετική πληροφόρηση μια και που ο 2ο δημοφιλέστερος τρόπος πληροφόρησης για 
τουριστικούς προορισμούς στη Ρωσία είναι το διαδίκτυο. Με γνώμονα τα παραπάνω προτείνεται η 
υπό-ανάπτυξη διαδικτυακή πύλη από τον ΚΟΤ, π.χ. να ακολουθήσει το παράδειγμα της διαδικτυακής 
πύλης Maison de la France όπως αυτή έχει αναπτυχθεί από το Γαλλικό Κυβερνητικό Γραφείο 
Τουρισμού. Η συγκεκριμένη πύλη εκτός από πληροφοριακό υλικό μπορεί να παρέχει και ειδικά 
διαμορφωμένα πακέτα (στη συγκεκριμένη περίπτωση του Maison de la France συμπεριλαμβάνονται 
πακέτα ευρέως φάσματος όπως Art of Living/Wines, Golf, Heritage and Culture, Well-being κ.α.) και 
να συμπεριλαμβάνει και επικοινωνιακό υλικό (προγράμματα φεστιβάλ, e-newsletters). Παράλληλα, η 
πύλη προτείνεται να συμπεριλαμβάνει και διασυνδέσεις με προμηθευτές της τουριστικής βιομηχανίας 
(αεροπορικές εταιρείες, σιδηροδρομικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κ.α.) όπου 
θα μπορεί να γίνονται ηλεκτρονικές κρατήσεις σε εισιτήρια, δωμάτια, αυτοκίνητα κλπ. Είναι επίσης 
σημαντικό να υπάρχουν και διασυνδέσεις με εξειδικευμένες θεματικές ιστοσελίδες (π.χ. Κυπριακή 
κουζίνα - EUROTOQUES Cyprus).Ως ελάχιστες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών e-
marketing από μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη θεωρούνται οι εφαρμογές γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών (GIS), διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), κρατήσεων μέσω 
διαδικτύου (e-booking) και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ERP). 
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8. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προτάσεων θα χρειαστεί η δραστηριοποίηση Μηχανισμού 
Οργάνωσης Μάρκετινγκ μέσα από τον ΚΟΤ για τις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν απευθείας 
από τον Οργανισμό (καταχωρήσεις σε καταλόγους, προώθηση σε ταξιδιωτικούς οδηγούς και σε 
πράκτορες). Ο μηχανισμός θα είναι υπεύθυνος για την κωδικοποίηση των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
Σχεδίου. Παράλληλα, ο προτεινόμενος μηχανισμός θα προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός προτείνεται να είναι 
οριζόντιος, δηλαδή να συλλέγει όλες τις παρεμβάσεις από τα Σχέδια Μάρκετινγκ για όλες τις χώρες-
στόχους, αξιολογώντας έτσι κεντρικά τις υφιστάμενες οικονομίες κλίμακας στην αξιοποίηση των 
υφιστάμενων υλικών και ανθρωπίνων πόρων. 

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος μηχανισμός οργάνωσης υλοποίησης σχεδίου μάρκετινγκ προτείνεται να 
λειτουργήσει ως συντονιστικό όργανο για τις στρατηγικές παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μάρκετινγκ (βλέπε κεφάλαιο επιμέρους στρατηγικών). Ειδικότερα, 
για μια ομάδα στρατηγικών παρεμβάσεων θα απαιτηθεί η συνδρομή σημαντικού αριθμού φορέων 
του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως έχει προαναφερθεί και στην Επιτελική Σύνοψη 
του παρόντος Σχεδίου, η επένδυση σε υφιστάμενες ή και νέες υποδομές είναι αναγκαία συνθήκη για 
την επιτυχή ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις για τις 
οποίες θα απαιτηθεί συντονισμός με φορείς εκτός ΚΟΤ είναι οι ακόλουθες: 

§ Αναβάθμιση υποδομών σχετικών με ιστιοπλοΐα, 
§ Υποστήριξη επιχειρήσεων στην ανάπτυξη συνδυαστικών πακέτων, 
§ Υποστήριξη επιχειρήσεων στην ανάπτυξη προσφορών διαμονής, 
§ Ενθάρρυνση αγοραστικής δραστηριότητας επισκεπτών φίλων και συγγενών, 
§ Διερεύνηση συνεργειών με Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον Θρησκευτικό Τουρισμό, 
§ Ανάπτυξη Πολιτιστικής Θρησκευτικής Διαδρομής, 
§ Ανάπτυξη loyalty scheme «Φίλοι της Κύπρου», 
§ Παρουσία στελεχών ΚΟΤ σε προξενικές αρχές 

Εκτός από το συντονιστικό ρόλο που προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι ο μηχανισμός υλοποίησης θα 
πρέπει να αναλάβει και ρόλο διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου μάρκετινγκ για την επίτευξη 
συναίνεσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. 
Η διάχυση αυτή μπορεί να γίνει με την μορφή ‘road show’ σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. 

Παράλληλα, για την ανάπτυξη του ανεξάρτητου τουρισμού από την Ρωσία μέσω πρακτικών e-
marketing και ειδικότερα μέσα από την ανάπτυξη της προτεινόμενης διαδικτυακής πύλης, θα 
απαιτηθεί η ανάπτυξη Δομής e-marketing που θα προκύψει από την σύμπραξη φορέων του 
ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με την σύμπραξη φορέων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη του φάσματος της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και 
θα αναπτυχθούν συνεργασίες που αναμένεται να επιδράσουν θετικά στον έλεγχο του συνολικού 
κόστους της παρέμβασης αλλά και της ποιότητας και ποικιλίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Μάρκετινγκ προτείνεται η ανάπτυξη 
Μηχανισμού Ελέγχου Αποτελεσματικότητας Μάρκετινγκ. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελείται 
από δένδρο δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

§ Δείκτες Πραγματοποίησης 
§ Δείκτες Αποτελέσματος 
§ Δείκτες Επιπτώσεων 
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Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη του ακόλουθου συστήματος δεικτών: 

Πίνακας 24 – Προτεινόμενο Σύστημα Δεικτών Παρακολούθησης Υλοποίησης Σχεδίου Μάρκετινγκ 

Δείκτες Πραγματοποίησης Μονάδα 
Μέτρησης 

Πλήθος διαφημιστικών εκδόσεων (φυλλάδια, οδηγοί, αφίσες) Αριθμός 
Πλήθος καταχωρήσεων σε έντυπα μαζικής ενημέρωση & τουριστικούς οδηγούς Αριθμός 
Πλήθος καταχωρήσεων σε διεθνή εξειδικευμένα έντυπα & σε web pages μεγάλης 
επισκεψημότητας Αριθμός 

Πλήθος ενεργειών διάχυσης στα ΜΜΕ (δημοσιεύσεις, άρθρα, προβολές) Αριθμός 
Πλήθος επισκεπτών – περιηγητών ανά έτος Αριθμός 
Πλήθος επαναλαμβανόμενων επισκεπτών – περιηγητών ανά έτος Αριθμός 
Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις – εκδηλώσεις  Αριθμός 
Αριθμός ειδικών προσκεκλημένων (opinion leaders), δημοσιογράφων εξειδικευμένων 
περιοδικών ή τουριστικών πρακτόρων Αριθμός 

Δείκτες Αποτελέσματος Μονάδα 
Μέτρησης 

Μεταβολή (%) μέσου όρου διαμονής (αύξηση ή μείωση)  % 
Μεταβολή αριθμού επισκεπτών που οφείλονται στις ενέργειες προβολής - διαφήμισης % 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται (εποχικές) Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Δείκτες Επιπτώσεων Μονάδα 
Μέτρησης 

Μεταβολή τουριστικής περιόδου (μέρες επιμήκυνσης)  % 
Αύξηση κατά κεφαλήν ημερήσιας δαπάνης % 

Νέες εποχικές θέσεις εργασίας  Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

 Γυναίκες  
 Άνδρες  
 Νέοι (<40 ετών)  

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος δεικτών θα απαιτηθεί εξειδικευμένη στοχοθέτηση 
από τον Μηχανισμό Οργάνωσης αφού οριστικοποιηθεί και το επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης 
(εκστρατεία διαφήμισης και προώθησης) για την συγκεκριμένη αγορά. Ο Σύμβουλος προχωρεί στη 
συνέχεια σε καταγραφή τιμών βάσης και στοχοθέτηση επιμέρους δεικτών για τους οποίους 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ή μπορούν να γίνουν βάσιμες εκτιμήσεις, οι οποίες έχουν γίνει από τον 
Σύμβουλο για την στόχευση 2010. 
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Πίνακας 25 – Προτεινόμενο Σύστημα Δεικτών Παρακολούθησης Υλοποίησης Σχεδίου Μάρκετινγκ με Τιμές Βάσεις και 
Στοχοθέτηση 

Δείκτες Πραγματοποίησης Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης 
(2004) 

Στόχος 
2010 

Πλήθος διαφημιστικών εκδόσεων (φυλλάδια, οδηγοί, αφίσες) Αριθμός * ** 
Πλήθος καταχωρήσεων σε έντυπα μαζικής ενημέρωση & 
τουριστικούς οδηγούς Αριθμός * ** 

Πλήθος καταχωρήσεων σε διεθνή εξειδικευμένα έντυπα & σε web 
pages μεγάλης επισκεψημότητας Αριθμός * ** 

Πλήθος ενεργειών διάχυσης στα ΜΜΕ (δημοσιεύσεις, άρθρα, 
προβολές) Αριθμός * ** 

Πλήθος επισκεπτών – περιηγητών ανά έτος Αριθμός 83.818 116.000 
Πλήθος επαναλαμβανόμενων επισκεπτών – περιηγητών ανά έτος Αριθμός * ** 
Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις – εκδηλώσεις  Αριθμός * 2 
Αριθμός ειδικών προσκεκλημένων (opinion leaders), 
δημοσιογράφων εξειδικευμένων περιοδικών ή τουριστικών 
πρακτόρων 

Αριθμός 
* 17 

Δείκτες Αποτελέσματος Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης 
(2004) 

Στόχος 
2010 

Μεταβολή (%) μέσου όρου διαμονής (αύξηση ή μείωση)  % 20 0% 
Αύξηση κατά κεφαλήν δαπάνης % 478ΛΚ 30% 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται (εποχικές) Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

- *** 

Δείκτες Επιπτώσεων Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Βάσης 
(2004) 

Στόχος 
2010 

Μεταβολή τουριστικής περιόδου (μέρες επιμήκυνσης) %  * *** 
Μεταβολή αριθμού επισκεπτών που οφείλονται στις ενέργειες 
προβολής - διαφήμισης 

% - 10% 

Νέες εποχικές θέσεις εργασίας  Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

- *** 

Γυναίκες    
Άνδρες   *** 
Νέοι (<40 ετών)   *** 

*  Απαιτούνται στοιχεία από υλοποιούμενα σχέδια προώθησης και προβολής 
** Στόχοι θα προκύψουν από την οριστικοποίηση της εκστρατείας προβολής – προώθησης 
*** Στόχοι θα προκύψουν από συνεργασία ΚΟΤ και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Ως υπεύθυνος φορέας για την συλλογή των παραπάνω δεικτών προτείνεται ο προαναφερθέντας 
μηχανισμός οργάνωσης υλοποίησης σχεδίου μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι τιμές για τους 
παραπάνω δείκτες να συλλέγονται σε συνεργασία με την Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (η οποία 
άλλωστε συλλέγει τιμές για τους περισσότερους από τους παραπάνω δείκτες) και να 
παρακολουθούνται σε τριμηνιαία βάση. Παράλληλα, οι τιμές για τους δείκτες που σχετίζονται με τις 
above the line δραστηριότητες (διαφημίσεις, καταχωρήσεις, ενέργειες διάχυσης, προσκλήσεις) θα 
συλλέγονται, πάλι σε τριμηνιαία βάση, με την οριστικοποίηση του σχεδίου προώθησης και σε 
συνεργασία με τον φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης. Για τους δείκτες 
που σχετίζονται με τη δημιουργούμενη εργασία, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί συνεργασία με την 
Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Εργασίας. Εκτιμάται ότι επιπλέον πόροι για την ανάπτυξη του 
παραπάνω συστήματος δεικτών δεν θα απαιτηθούν πλην του ανθρωποχρόνου που θα επενδυθεί για 
την συλλογή και επεξεργασία των τιμών από άτομα που θα στελεχώσουν τον προαναφερθέντα 
μηχανισμό οργάνωσης υλοποίησης του σχεδίου μάρκετινγκ, καθώς και επίσης και κάποιας δαπάνης 
για την εκπόνηση ερευνών αγοράς που θα χρησιμεύσουν για τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη 
«Μεταβολή αριθμού επισκεπτών που οφείλονται στις ενέργειες προβολής – διαφήμισης». 
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9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Άμεση ενέργεια υλοποίησης του Σχεδίου Μάρκετινγκ είναι η δραστηριοποίηση των προτεινόμενων 
Μηχανισμών Οργάνωσης και Ελέγχου Αποτελεσματικότητας Μάρκετινγκ μέσα στον ΚΟΤ. Οι 
συγκεκριμένοι φορείς εκτιμάται ότι δεν θα απαιτήσουν επιπλέον πόρους (ανθρώπινους ή και 
υλικούς), αλλά είναι σημαντικοί για την οριστικοποίηση της στοχοθέτησης αλλά και για την 
επιχειρησιακή εξειδίκευση του Σχεδίου Μάρκετινγκ (εκστρατεία προώθησης και προβολής).  

Η χρονική στιγμή ενεργοποίησης τον συγκεκριμένων μηχανισμών υπολογίζεται μέσα στον πρώτο 
μήνα εφαρμογής του σχεδίου, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μήνα εκτιμάται ότι θα 
ολοκληρωθεί η στοχοθέτηση με τη συνδρομή λοιπών φορέων (φορείς ευρύτερου δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και φορέας υλοποίησης εκστρατείας προώθησης και προβολής). Κρίνεται αναγκαίο ο 
Μηχανισμός Οργάνωσης και Ελέγχου Αποτελεσματικότητας Μάρκετινγκ να προβαίνει σε έλεγχο 
εξέλιξης κάθε έξι μήνες. Παράλληλα με την ενεργοποίηση του μηχανισμού οργάνωσης και 
υλοποίησης σχεδίου μάρκετινγκ, κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα εφαρμογής του σχεδίου 
αναμένεται να υλοποιηθεί και η διάχυση του σχεδίου στους εμπλεκόμενους φορείς.  

Άμεση δραστηριοποίηση προτείνεται για τη σύσταση του φορέα για την ανάπτυξη της διαδικτυακής 
πύλης. Η συγκεκριμένη ενέργεια εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στα 2 επόμενα χρόνια. 
Όμως, τμήματα της διαδικτυακής πύλης μπορούν να ενεργοποιηθούν βραχυπρόθεσμα 
(προγράμματα πολιτιστικών γεγονότων, πληροφορίες για ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων) ενώ οι λειτουργίες που απαιτούν συνδρομή από τον ιδιωτικό τομέα 
(μηχανισμός κρατήσεων) μπορεί να ενεργοποιηθούν σταδιακά. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η διαδικτυακή πύλη είναι ήδη σε φάση ανάπτυξης, ως χρονική στιγμή της πλήρους ενεργοποίησης 
της δομής προτείνεται ο τρίτος μήνας εφαρμογής του σχεδίου. Τα διάφορα τμήματα διαδικτυακής 
πύλης αναμένονται να παραδίδονται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου. Ο εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός για την σύσταση του φορέα αλλά και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης είναι 
200.000ΛΚ (στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο εξοπλισμός) 

Οι επιμέρους ενέργειες προώθησης που προβλέπονται στο σχέδιο αποτυπώνονται παρακάτω με τους 
χρονισμούς υλοποίησης τους και τους προτεινόμενους προϋπολογισμούς τους. 

 

9.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΉΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ  

Προτείνεται η παροχή πακέτων εξοικείωσης (εβδομαδιαίες επισκέψεις) σε εκπροσώπους τουριστικών 
γραφείων στις περιοχές της Μόσχας και της Αικατερινούπολης. Το συνολικό κόστος της 
συγκεκριμένης παρέμβασης υπολογίζεται σε 20.000ΛΚ ετησίως ή 60.000ΛΚ για την περίοδο 2007-
2010. Επίσης προτείνεται η παροχή προσκλήσεων σε συντάκτες και δημοσιογράφους από τους 
σημαντικότερους ταξιδιωτικούς οδηγούς στην Ρωσία. Το συνολικό κόστος για κάθε έτος για την 
περίοδο 2007 – 2010 υπολογίζεται σε περίπου 45.000ΛΚ. Σχετικά με τις καταχωρήσεις σε 
ιστοσελίδες και περιοδικά θα χρειαστεί εκτίμηση από τον Σύμβουλο Δημοσιότητας. Επίσης 
προτείνεται η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων στις περιοχές Μόσχας, Αγίας Πετρούπολης, 
Αικατερινούπολης, Σαμάρας και Ροστόβ για την προώθηση της συγκεκριμένης στρατηγικής. 
Εκτιμάται ότι για κάθε περιοχή θα πρέπει να δαπανηθούν 15.000ΛΚ για την περίοδο αναφοράς. 
Τέλος, προτείνεται και η επιχορήγηση περίπου 50.000ΛΚ ετήσια σε τουριστικούς πράκτορες της 
Μόσχας, Αγίας Πετρούπολης, Αικατερινούπολης, Σαμάρας και Ροστόβ για το συγκεκριμένο τμήμα 
αγοράς. 

 

9.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΦΥΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Εκτός από τα πακέτα εξοικείωσης σε πράκτορες της Μόσχας και της Αικατερινούπολης, προτείνεται 
η παροχή πακέτων εξοικείωσης σε εκπροσώπους τουριστικών γραφείων στην Αγία Πετρούπολη. Το 
συνολικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης υπολογίζεται σε 30.000ΛΚ για την περίοδο 2007-
2010. Η προσέγγιση των συντακτών και δημοσιογράφων ταξιδιωτικών καταλόγων έχει καλυφθεί 
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από την προηγούμενη στρατηγική. Επίσης προτείνεται ο προγραμματισμός επισκέψεων πωλήσεων 
στα σημαντικότερα ταξιδιωτικά γραφεία της Αικατερινούπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για 
την περίοδο 2007 – 2010 εκτιμάται στις 15.000ΛΚ. Αντίστοιχα, προτείνονται και επισκέψεις 
πωλήσεων στις σημαντικότερες αθλητικές ενώσεις/σωματεία της Ρωσίας με συνολικό 
προϋπολογισμό 30.000ΛΚ για την περίοδο αναφοράς. Επίσης προτείνεται και η επιχορήγηση περίπου 
20.000ΛΚ ετήσια σε τουριστικούς πράκτορες της Αγίας Πετρούπολης και της Αικατερινούπολης για 
το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς. Σχετικά με το κόστος καταχωρήσεων στο διαδίκτυο και σε τοπικές 
εφημερίδες, καθώς και για το κόστος ολοκλήρωσης direct mail θα χρειαστεί εκτίμηση από τον 
Σύμβουλο Δημοσιότητας. 

 

9.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Όλες οι επικοινωνιακές πρακτικές που προτείνονται στην συγκεκριμένη στρατηγική καλύπτονται από 
προϋπολογισμούς προαναφερθέντων στρατηγικών.  

 

9.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Προτείνεται η συμμετοχή σε 2 εκθέσεις η δαπάνη των οποίων καλύπτεται σε προηγούμενη 
στρατηγική. Επίσης προτείνεται και η επιχορήγηση περίπου 20.000ΛΚ ετήσια σε τουριστικούς 
πράκτορες της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης για το συγκεκριμένο τμήμα αγοράς. Προτείνεται 
τέλος, η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων στις προαναφερθείσες περιοχές για την προώθηση της 
συγκεκριμένης στρατηγικής. Εκτιμάται ότι για κάθε περιοχή θα πρέπει να δαπανηθούν 15.000ΛΚ για 
την περίοδο αναφοράς. Για τις καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά καθώς και για τις δαπάνες 
direct mail θα χρειαστεί εκτίμηση από τον Σύμβουλο Δημοσιότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός υλοποίησης των ενεργειών 
του σχεδίου μάρκετινγκ για την περίοδο 2007-2009. Ως δαπάνες «Δημοσίων Σχέσεων» 
καταγράφονται οι προτεινόμενες δαπάνες για πακέτα εξοικείωσης προς εκπροσώπους τουριστικών 
γραφείων, επισκέψεις προώθησης τμημάτων αγοράς, καθώς και προσκλήσεις σε εκπροσώπους του 
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων από κοινού με τουριστικούς 
πράκτορες. Εκτίμηση (είδος διαφήμισης, περίοδος, μοναδιαία κόστη, κλπ) για τις δαπάνες 
διαφήμισης θα πρέπει να γίνει από τον Σύμβουλο Δημοσιότητας. Επίσης, στον ακόλουθο 
προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την συμμετοχή του Οργανισμού σε κλαδικές 
εκθέσεις. 

Πίνακας 26 –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Υλοποίησης Σχεδίου Μάρκετινγκ 

 

Τέλος ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου μάρκετινγκ. 

Πίνακας 27 – Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Σχεδίου Μάρκετινγκ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΑ  
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1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

§ Όνομα Εταιρείας/οργανισμού  
§ Είδος εταιρείας/οργανισμού 

 Οργανωτές Ταξιδίων – Εισερχόμενος Τουρισμός 
 Σύνδεσμοι / Οργανώσεις Τουριστικής βιομηχανίας (όπως ΑΚΤΑ, ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ) 
 Εξειδικευμένοι Οργανωτές Εισερχόμενου τουρισμού (όπως σε Αθλητικό τουρισμό, Τουρισμό 
κινήτρων, Αθλητικό Τουρισμό, για Γκολφ, κλπ) 

 Ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα 
§ Τίτλος/Είδος εργασίας  
§ Πόσο καιρό ασχολείστε με αυτό το επάγγελμα;  
 
Γενικές Απόψεις για τον Τουρισμό στην Κύπρο 
 
§ Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες τουριστών με τις οποίες ασχολείστε κυρίως σαν Επιχείρηση; 

(π.χ. νεαρούς, επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους) 
o Όσον αφορά την χώρα προέλευσης; 

§ Τι ποσοστό από τους πελάτες σας θα λέγατε ότι είναι από τη Ρωσία; 
§ Τι άλλο θα λέγατε για να περιγράψετε το είδος των τουριστών με τους οποίους ασχολείστε; 

Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο το οποίο τους χαρακτηρίζει; 
§ Ποιες είναι οι γενικές σας απόψεις όσον αφορά τον τουρισμό στην Κύπρο; 

o Θετικές ή αρνητικές όσον αφορά και το μέλλον του τομέα; Γιατί το λέτε αυτό; 
o Κατά την άποψη σας, που πρέπει να δοθεί η περισσότερη έμφαση από την τουριστική 

βιομηχανία; 
§ Πώς αναμένετε τον τουρισμό στην Κύπρο να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια;  

o Ποιου είδους τουρίστες θα έρχονται; Γιατί το λέτε αυτό; 
o Ποια θα είναι τα θετικά στοιχεία αυτού του είδους τουρισμού ; 
o Ποια αρνητικά στοιχεία περιμένετε; 

 
Τουρισμός από την Ρωσία 
 
§ Ποιες οι γενικές σας απόψεις για τον τουρισμό από την Ρωσία στην Κύπρο; 

o Ποια τα θετικά του στοιχεία; 
o Ποια τα αρνητικά του στοιχεία; 

§ Πώς αναμένετε τον τουρισμό από την Ρωσία στην Κύπρο να εξελιχθεί τα επόμενα λίγα χρόνια 
όσον αφορά τα πιο κάτω; Ποιες αλλαγές περιμένετε; Γιατί το λέτε αυτό; 
o Αριθμός τουριστών 
o Περιοχές προέλευσης Ρώσων τουριστών  
o Ηλικία  
o Ποιότητα 
o Εποχή που έρχονται 

§ Εξ όσων γνωρίζετε, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους Ρώσους τουρίστες για 
την επιλογή τουριστικού προορισμού;  
o Ποιος είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας ο οποίος τους επηρεάζει; 
o Ποιος είναι ο πιο ασήμαντος παράγοντας; 

§ Εξ όσων ότι γνωρίζετε, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι ενθαρρύνουν / επηρεάζουν τους 
Βρετανούς τουρίστες να επιλέξουν την Κύπρο σαν τουριστικό προορισμό; 

§ Σε ποιους άλλους τουριστικούς προορισμούς πιστεύετε ότι ελκύονται οι Ρώσοι τουρίστες; 
o Ποια στοιχεία τους ελκύουν στον κάθε προορισμό; 

§ Ποιος τουριστικός προορισμός, κατά τη γνώμη σας, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό για 
τον κυπριακό τουρισμό από την Ρωσία; Γιατί; 

§ Από ποια μέρη της Ρωσίας κατάγονται οι Ρώσοι τουρίστες που επιλέγουν την Κύπρο σαν 
τουριστικό προορισμό;  
o Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό; 

§ Ποια κίνητρα, κατά τη γνώμη σας θα ενθάρρυναν περισσότερους Ρώσους τουρίστες να 
επιλέξουν την Κύπρο σαν τουριστικό προορισμό; 
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§ Κατά τη γνώμη σας τι πιστεύει το κοινό στην Ρωσία για την Κύπρο;  
o Ποια είναι η εικόνα της Κύπρου που επικρατεί στην Ρωσική τουριστική αγορά; 
o Ποια πιστεύεται ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η εικόνα; 
o Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η εικόνα αυτή; 

§ Κατά τη γνώμη σας, τι πιστεύει η Ρωσική τουριστική βιομηχανία για τα κατεχόμενα; 
o Κατά τη γνώμη σας, τι πιστεύει το κοινό στην Ρωσία για τα κατεχόμενα; 

§ Κατά πόσο θα περιγράφατε τον τουρισμό από την Ρωσία στην Κύπρο σαν εποχιακό; 
o Πως θα μπορούσε να γίνει ολόχρονος ο τουρισμός από την Ρωσία; 

 
§ Γνωρίζεται τις ενέργειες του ΚΟΤ όσον αφορά την προώθηση της Κύπρου σαν τουριστικός 

προορισμός στην Ρωσία; 
Εάν ΝΑΙ 
o Πιστεύεται ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να προσεγγιστεί ο Ρώσος τουρίστας σαν 

καταναλωτής έτσι ώστε να του δημιουργηθεί και η επιθυμία να θέλει να έρθει στην Κύπρο 
για διακοπές; 

o Οι διαφημίσεις και γενικά η προώθηση που γίνεται είναι η σωστή; Τι άλλο θα μπορούσε να 
γίνει έτσι ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα ο Ρώσος τουρίστας; 

o Τι άλλο πιστεύεται ότι θα μπορούσε να κάνει ο ΚΟΤ από πλευράς προώθησης και 
διαφήμισης της Κύπρου στην Ρωσική αγορά; 

Εάν ΟΧΙ 
o Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγιστεί ο Ρώσος τουρίστας; 
o Ποιες ενέργειες πιστεύεται ότι πρέπει να πάρει ο ΚΟΤ ή τα αρμόδια τμήματα; 

 
§ Τι άλλο θα θέλατε να αναφέρετε όσον αφορά το θέμα του τουρισμού από την Ρωσία στην 

Κύπρο και το μέλλον του; 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
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2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

CITY        ________________________ 
COMPANY NAME      ________________________ 
COMPANY SIZE (approximate number of employees) ________________________ 
Contact name / Position     ________________________ 
 
COMPANY’S BUSINESS  
 
§ Can you tell me about your company’s tourist activities?  

o What kind of tourism do you deal with? 
o Which countries do you mainly deal with? 
o What percentage of your business is represented by each country?  

FOR EACH COUNTRY MENTIONED ASK  
§ Please describe your dealings in each country…: 

o What kind of tourism did you send to … over the past one year? 
o How does a request for a visit to …originate?  
o Do you promote this country in any way? How? 
o In your opinion, what are the main reasons that your customers decide to go to this 

country? 
§ How would you describe your customers for this country?  

o Are they individuals? Groups? Families? 
o What is their age?  
o Do they come from a specific area?  
o What kind of occupations do they come from? In what ways are they different from your 

customers who go to other countries? 
o What is the most important demand of these customers? 
o What are the most important requirements? What are they looking for by selecting this 

country? 
o What is the average budget of each customer? (or each family)… which is the lowest / 

highest budget of each customer / family?) 
§ In your opinion, is the popularity of this country going to increase or decrease in the next year 

or so? Why do you think so? 
REPEAT FOR ALL COUNTRIES THAT RESPONDENT’S COMPANY DEALS WITH 
§ Generally speaking, to which of the countries that you deal with do you expect that your 

business will increase in the near future?  
o i.e. To which country do you expect to send more and more tourists to? Why do you say 

that? 
§ To which of the countries that you deal with do you expect that your business will decrease in 

the near future?  
o i.e. To which country do you expect to send fewer and fewer tourists to? Why do you say 

that? 
§ And which of the countries that you deal with do you expect will decrease their share in the 

near future? 
 
THE CYPRUS TOURIST MARKET 
 
§ What are the key elements for satisfying your customers in terms of tourist destinations?   
§ What is your overall opinion about Cyprus as a tourist destination? 
§ Have you any experience (or have you heard of from other colleagues) about organizing travel 

to Cyprus? (please elaborate)  
o if they don’t know anything about organizing travel to Cyprus please go to * 

§ Generally speaking, what are the best things about organizing travel for your customers in 
Cyprus? 
o What has been your best experience? 

§ And what are the worst things?  
o What has been your worst experience? 

§ Could you take me through the various stages involved in organizing a tourist’s trip to Cyprus? 
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o Do the customers initially approach you with a request for travel to Cyprus or do you 
suggest Cyprus to them? 

o On what occasions do you suggest Cyprus to a customer?) 
§ In your opinion, is travel to Cyprus preferred at certain periods of the year?  

o Which ones? Why?  
o Why is it not preferred at the other periods of the year? (Seasonality) 

§ Why, in your opinion, do your customers select Cyprus as a destination?  
o Do you believe that this is only because Cyprus is a Sun and Sea destination or do they 

value the plus factors as well? (Special interests such as golf, sport tourism, spas, 
pilgrimage, cruise, etc.) 

§ What are their expectations from Cyprus? 
o To what extent do you think that their expectations are satisfied? 
o Are there any disappointments? Do they speak to you about them?  

§ What are the most important factors for your customers in choosing Cyprus for their travel?  
o To what extent is the climate and the local culture important? 
o What about accommodation standards? 
o What about Overall costs? 
o How about the special interests? (such as golf, spas, pilgrimage, nature, cycling, etc) 

§ How far do you think that Cyprus is considered as a cruising destination? That is to what extent 
do you think that the public is aware that from Cyprus it is possible to take a short cruise in 
another country (e.g. Egypt, Lebanon, Israel, Rhodes)? 
o Do you believe that this is an important factor in selecting Cyprus as a tourist destination? 

§  
 
* IF THEY DON’T DEAL WITH HOLIDAYS/TRAVEL TO CYPRUS 
 
§ Has your company ever considered Cyprus as a tourist destination for your customers?  

o So why was it not included in you travel destinations?  
o Is there anything you know that would immediately put you off? 

§ What are your impressions regarding the suitability of Cyprus as a tourist destination for your 
customers? 
o What would you expect the strong points of Cyprus to be? 
o What would you expect its weak points to be? 

§ How would Cyprus compare with other countries as a tourist destination for your customers?  
o Which countries are more appropriate? Which are less appropriate? Why? 
o What aspects of Cyprus would encourage you to use it as a destination?  

§ If you were to consider organizing travel to Cyprus, what time of year would you choose? Why 
is that? 

 
FOR ALL 
 
§ How far do you believe that the entry of Cyprus into the EU and the new visa requirements 

have affected travel to Cyprus? (i.e. do you believe that it puts people off from selecting Cyprus 
as a travel and holiday destination?) 
o Do you have any experience with visas for Cyprus?  
o If yes how long does it usually take to get the required visa? Is this length of time 

satisfactory, or is it too long?  
o Is there any way you believe that this could be shortened? 

§ Have you seen any promotional activities for Cyprus during the past couple of years? 
IF YES:  
o What were these? Where have you seen them?  
o Do you believe that these marketing and promotional activities are right for the local 

market? Do you believe that they send the right message and they have an effect in 
making people consider of Cyprus as a holiday destination?  

o Is there anything else that should be done so as to approach the consumers in your area 
better (in terms of promotional and marketing activities)? 

IF NOT:  
o Which actions do you believe that Cyprus should be taking in order to attract the local 

consumers to Cyprus in terms of promotional and marketing activities?   
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§ Whether or not you have used Cyprus, or have any personal knowledge of Cyprus, how would 
you rate Cyprus as a tourist destination for your customers compared with other destinations 
that you know? Why is that? 
o Have you ever heard about the occupied parts of Cyprus as a tourist destination? 
o What have you heard about these parts? 
o Have you or any of your colleagues had any experience of organizing trips to the occupied 

northern Cyprus? What can you tell us about this experience? e.g. in terms of level of 
service, things to see and do, value for money.  

 
THANK AND CLOSE INTERVIEW 
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3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

S.1 Date of Survey / Departure Date 
Day Month Year 

    2005 
 
S.2 Airport 
Larnaca 1 
Paphos 2 

 
S.3 Interviewer’s Code  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Good morning / good afternoon / good evening.  
My name is __________________________ and I am representing RAI Consultants 
Ltd, an independent research and consultancy firm.  
We are currently conducting a study among tourists leaving the country on behalf of 
the Cyprus Tourism Organisation and we would very much appreciate it if you could 
spare us 10 minutes. The questionnaire is anonymous and you have been selected 
randomly.  
 
01. Country of Origin  
 

01 UK 
02 Russia 
03 Greece 

 
02. Sex 
 
Male 1 
Female 2 

 
03. Year of Birth  
 
1 9   

 
04. Marital Status 
 
Single 1 
Married 2 
Divorced/Widowed/Separated 3 

 
05. Please indicate the highest level of education you have attained 
 
No schooling 1 
Elementary School 2 
Secondary School 3 
Post-Secondary School 4 
University Degree 5 
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06. In what group do you classify your gross yearly family income? 
 

 CYP EUR USD GBP 
1 0-20,000 0-35,000 0-40,000 0-25,000 
2 20,001–40,000 35,001-70,000 40,001-80,000 25,001-50,000 
3 40,001–60,000 70,001-105,000 80,001-120,000 50,001-75,000 
4 60,001–80,000 105,001-140,000 120,001-160,000 75,001-100,000 
5 80,001–100,000 140,001-175,000 160,001-200,000 100,001-125,000 
6 100,001-150,000 175,001-260,000  200,001-300,000 125,001-190,000 
7 150,001-200,000 260,001-350,000 300,001—400,000 190,001-250,000 
8 200,001 and above 350,001 and above 400,001 and above 250,001 and above 

 
07. How many people (family members/partners only) are included in your travelling 

party, including yourself? 
 
Children under 6   
Children 6-14   
Children over 14   
Adults (18+)  

 
08. Arrival Date 
 

Day Month Year 
    2005 

 
09. What was the main purpose of your visit to Cyprus? Please circle one only  
 
Holidays 01 
Visit Friends and Relatives 02 
Health Related Reasons 03 
Religious Reasons and Pilgrimage 04 
Business Travel 05 
Conference / Incentive travel 06 
Honeymoon 07 
Temporary Employment 08 
Studies or Training 09 
Other (Please specify) 
……………………………………………………. 

 

 
10. What are the reasons that you chose Cyprus? Multiple answers – Please rank the 

top 3 mentioned in order of importance 
 
  1st mention 2nd mention 3rd mention Other 
01 Sun and Sea 01 01 01 01 
02 Culture / Museums / History 02 02 02 02 
03 Conference & Incentive facilities 03 03 03 03 
04 Nature 04 04 04 04 
05 Nature trails 05 05 05 05 
06 Cycling 06 06 06 06 
07 Water Sports 07 07 07 07 
08 Sport facilities & Infrastructure 08 08 08 08 
09 Wedding Services  09 09 09 09 
10 Participation in Short Coastal Cruises 10 10 10 10 
11 Organization of Other Events 11 11 11 11 
12 Marina / Yachting facilities 12 12 12 12 
13 Agrotourism 13 13 13 13 
14 Golfing 14 14 14 14 
15 Participation in Cruises  15 15 15 15 
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  1st mention 2nd mention 3rd mention Other 
16 Hospitality / Friendliness of People 16 16 16 16 
17 Traditional Cyprus Cuisine 17 17 17 17 
18 Entertainment / Events 18 18 18 18 
19 Other (Please Specify)     

 
11. Who influenced you in selecting Cyprus as a holiday destination and in what way? 
 
 
 
 

 
12. Have you ever visited Cyprus in the past? 
 
Yes 1 Go to Q.13 
No 2 Go to Q.15 

 
13. How many times have you visited Cyrus in the past?  ________________ 
 
14. What was the purpose if the previous visits?  ________________ 
 
15. How often do you usually holiday abroad (in general)? 
 
Once a year 1 
Twice a year 2 
More than twice a year 3 
Once every two years or less frequently 4 
This is the first time 5 

 
16. How did you arrange you arrange your holiday?  
 
Tour Operator 1 
Travel Agency 2 
Internet 3 
Directly with Airline/Hotel  4 
Other 5 

 
17. Are you travelling on … 
 
Individually arranged holiday 1 Go to Q.20 
Packaged holiday 2 Go to Q.18 

 
18. Approximately how much did this cost you?  _______ (please indicate currency) 
 
19. Since you are on a package tour, indicate which of the following were included in 

your package? 
 
Flights to and from Cyprus 1   
Accommodation 2   
Excursions within Cyprus? 3 How many?  
Car Rental 4 How many days?  
Mini cruise outside the country 5   
Tickets to Events  6 Please Specify  
Airport Transfers (to and from the Airport) 7   
Other (please specify)    
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20. Approximately how much did this cost you?  _______ (please indicate currency) 
 
21. Where did you stay during your visit? Multiple answers 
 

    Nights Spent 
01 Paralimni/Protaras     
02 Ayia Napa     
03 Larnaka    
04 Lemesos    
05 Pafos    
06 Polis Chrysochous    
07 Nicosia     
08 Hill Resort  Please specify   
09 Traditional Village  Please specify   
10 Occupied Areas Please specify   

 
22. In what type of accommodation did you stay in? Multiple answers 
 

01 Family  
02 Friends  
03 Own Apartment / House  
04 Hotel Without a Star/1*/2* 
05 Hotel 3* 
06 Hotel 4* 
07 Hotel 5* 
08 Organised Apartments Class A' 
09 Other Organised Apartments  
10 Tourist Villages 
11 Traditional Building – Flat / House  
12 Traditional Building – Hotel  
13 Tourist Villas  

 

14 Camping Site  
 Other  Please specify  

 
23. Which areas / places did you visit? Multiple answers  
 
Paralimni/Protaras  01   
Ayia Napa  02   
Larnaka 03   
Lemesos 04   
Pafos 05   
Polis Chrysochous 06   
Nicosia  07   
Hill Resorts 08 Please specify  
Traditional Village  09 Please specify  
Occupied Areas 10 Please specify  

 
24. How do you rate the overall experience you’ve had in Cyprus compared to what you 

expected before you came?  
 
Better than expected 1 
As expected 2 

Go to question 26 

Worse than expected 3 Go to question 25 
 
25. Why do you say that? 
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26. For those that have visited Cyprus in the past, how would you compare your past 
and present experience in terms of the quality of the service offered? 

 
Better than past experience 1 Why do you say that?   

 
As before 2   
Worse than past experience  3 Why do you say that?  

 
 
27. Which country was the destination for your last holiday?  
 
Cyprus 1 Go to question 29 
Other  2 Please specify COUNTRY  Go to question 28 

 
28. Comparing the experience that you had in Cyprus with that in country (see answer 

to question 18) how would you rate the quality of service and the personnel. 
 
Country X better than Cyprus 1 
Country X as good as Cyprus 2 
Country X worse than Cyprus 3 

 
29. How would you rate the service quality in Cyprus in the following areas compared to 

its main competitors? ADD ANY KIND COMMENTS EVEN GOOD WHERE 
INTERVIEWEE MENTIONS THEM 

 

 TYPE OF SERVICE CY BETTER THAN 
COMPETITION 

CY AS GOOD AS 
 COMPETITION 

CY WORSE THAN 
COMPETITION 

FOR THOSE RATED 3 
WHY DO YOU SAY THAT? 

01.  Accommodation services 1 2 3  
 

02.  Car Hire 1 2 3  
 

03.  Taxis 1 2 3  
 

04.  Public transportation  
(e.g. buses) 

1 2 3  
 

05.  Catering Services  
(e.g. restaurants, taverns) 1 2 3  

 

06.  Drinking Services  
(e.g. pubs / bars) 1 2 3  

 

07.  Entertainment services  
(e.g. night clubs, live music) 1 2 3  

 

08.  
Recreation/Culture Services  
(e.g. museums,  
historical monuments, etc.) 

1 2 3  

09.  Amusement areas  
(e.g. Theme Parks) 1 2 3  

 

10.  Tours accompanied  
by local guide 1 2 3  

 

11.  Souvenir shops 1 2 3  
 

12.  Other shops  
(e.g. clothing, footwear)  1 2 3  

 

13.  Health Services 1 2 3  
 

14.  Wellness & Pampering (Spa) 1 2 3  
 

15.  Telecommunication services 1 2 3  
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16.  Golf Courses 1 2 3  
 

17.  Sports - Athletic Services 1 2 3  
 

18.  Water sports 1 2 3  
 

19.  Marinas / Yachting 1 2 3  
 

20.  Cruising 1 2 3  
 

21.  Wedding Planning and 
Organization 1 2 3  

 

22.  Nature trails  
(walking / hiking) 1 2 3  

 

23.  Cycling Services 1 2 3  
 

24.  Tourist Information centres 1 2 3  
 

 
30. Do you believe that your holiday/stay in Cyprus was a good value for money? 
 
Yes 1 
No 2 

 
31. How do you rate Cyprus with regards to the following? 
 
 Low    High NA/DK 
Variety of Experiences (e.g. attractions, things to see and do) 1 2 3 4 5 6 
Safety and Security 1 2 3 4 5 6 
Hospitality 1 2 3 4 5 6 
Overall Stay 1 2 3 4 5 6 

 
32. Compared to your expectations, how would you rate Cyprus as a tourist 

destination? 
 
Better  About the Same Worse NA/DK 
1 2 3 4 
 
33. Would you come to Cyprus again? 
 
Definitely not 1 
Most probably not 2 
May or may not 3 
Most probably yes 4 
Definitely yes  5 

 
34. Why do you say that? What did you like / didn’t like from your visit to Cyprus?  
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35. Would you recommend Cyprus to your friends and relatives for holidays? 
 
Definitely not 1 
Most probably not 2 
May or may not 3 
Most probably yes 4 
Definitely yes  5 

 
THANK AND CLOSE INTERVIEW 
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4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Good morning / good afternoon / good evening. My name is __________________________ and I 
am representing RAI Consultants Ltd, an independent research and consultancy firm.  
We are currently conducting a study for tourism on behalf of the Cyprus Tourist Organisation and 
we would appreciate it if you could spare us some of your time to answer a few questions. I would 
like to ensure your answers will in no case be linked to your personal information, and hence would 
encourage you to give us your true opinion, without any reservations. 
 
S1.  CITY 

 
Moscow 1 
St. Petersburg 2 
Yekaterinburg 3 
Samara 4 
Rostov 5 

 
Q1a. How often have you spent a holiday abroad outside Russia or the CIS-countries 
during the last five years?  
 
More than once a year 1 
Once a year 2 
Once every 2 years 3 
Once every 3 years 4 
Once every 4 years 5 
Once every 5 years 6 
Not in the last 5 years 7 
I have never spent a holiday abroad 8 

 
Q1b. Have you travelled on a trip to a conference, congress, seminar, exhibition, trade 
fair or incentive trip (trip you have got from a company as a bonus) outside Russia or 
the CIS-countries during the last five years?  
 
More frequently than once a year 1 
Once a year 2 
Once every 2 years 3 
Once every 3 years 4 
Once every 4 years 5 
Once every 5 years 6 
Not in the last 5 years 7 
I have never travelled on a trip to a conference, congress, seminar, exhibition etc. abroad  8 

 
 
IF NO TRIPS ABROAD IN LAST 5 YEARS THEN QUIT 
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Q2. What is generally most important for you when travelling outside Russia and CIS-
countries? Multiple answers 
 
Sightseeing possibilities 01 
Beautiful landscape 02 
The sea, the sun, a warm climate 03 
The image of the country 04 
Cuisine, good food 05 
Good value for money 06 
Service quality 07 
Good hotels 08 
Easy access 09 
To see how other people live 10 
To have contact with the local people 11 
To forget about the everyday life in Russia 12 
That there is someone who speaks Russian 13 
Always going to a country where I haven't been before 14 
To go to places where I, or people I know, have already been 15 
To travel to countries where I do not need  a visa 16 
Others 39 

 
Q3a. Which countries have you visited the last five years for a holiday? 
Q3b. Which countries have you visited the last five for business/other purpose? 
Q3c. Which country/ countries did you visit on your last trip? 
 

COUNTRY 

Q3a 
Visited in last 5 years 
for holidays 

Q3b 
Visited in last 5 years  
for business/other purpose 

Q3c 
Last trip 

Austria 01 01 01 
Belgium 02 02 02 
Bulgaria 03 03 03 
Croatia 04 04 04 
Cyprus 05 05 05 
Czech Republic 06 06 06 
Denmark 07 07 07 
Dubai 08 08 08 
Egypt 09 09 09 
Estonia 10 10 10 
Finland 11 11 11 
France 12 12 12 
Germany 13 13 13 
Greece 14 14 14 
Hungary 15 15 15 
Iceland 16 16 16 
Ireland 17 17 17 
Israel 18 18 18 
Italy 19 19 19 
Luxembourg 20 20 20 
Malta 21 21 21 
Monaco 22 22 22 
Netherlands 23 23 23 
Norway 24 24 24 
Poland 25 25 25 
Portugal 26 26 26 
Slovenia 27 27 27 
Spain 28 28 28 
Sweden 29 29 29 
Switzerland 30 30 30 
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COUNTRY 

Q3a 
Visited in last 5 years 
for holidays 

Q3b 
Visited in last 5 years  
for business/other purpose 

Q3c 
Last trip 

Turkey 31 31 31 
United Kingdom 32 32 32 
Other European countries 33 33 33 
USA 34 34 34 
Canada 35 35 35 
Latin America 36 36 36 
Australia/Oceania 37 37 37 
Asia 38 38 38 
Middle East 39 39 39 
African countries 40 40 40 
Lebanon 41 41 41 
Morocco 42 42 42 
Tunisia 43 43 43 
Jordan 44 44 44 
Canary Islands 45 45 45 
Majorca 46 46 46 
Ibiza 47 47 47 
Other countries (Please specify) 
……………………………………………. 

90 90 90 

 
Q4. When did you make your last trip? 
 
This year - 2005 1 
Last year - 2004 2 
2003 3 
2002 4 
2001 5 
2000 6 
Don’t remember 7 

 
ASK FOR LAST TRIP FROM Q3C 
 
Q5. What attracted you most when choosing ……… (Country from Q3c)? Multiple 
answers 
 
The sights (monuments, castles, churches, etc.) 01 
The landscape 02 
The beaches, the sea 03 
The climate 04 
The ancient culture, history 05 
The way of life 06 
The culture offer (museums, theatres, concerts, etc.) 07 
The famous cities 08 
The small towns in the countryside 09 
The cleanliness of the cities, streets 10 
The accommodation 11 
The cuisine, food and drink 12 
Good value for money 13 
The people 14 
The traditions, the folklore 15 
A "small" country 16 
A country with a good image 17 
A destination near Russia 18 
No language problems 19 
To visit a "new" country where I haven’t been to before  20 
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Nightlife, entertainment, social life 21 
Shopping possibilities 22 
Sports and other activities 23 
An exotic, totally different culture  24 
I always dreamt of visiting this country 25 
The country was chosen by someone else 26 
Others (Please specify) 
………………………………………………………… 

39 

 
Q6.Which of the following aspects were decisive in your choice of the country you 

visited? (last trip from Q3c) Please Specify. Multiple answers 
 
Good experiences from a previous visit 01 
Recommendations of friends/relatives/colleagues 02 
Recommendations of the travel agent 03 
Existence of non-stop air connections 04 
The price, an offer which was good value 05 
An advertisement 06 
An invitation from friends/relatives living abroad 07 
The country was chosen by someone else 08 
No visa 09 
You can communicate in Russian 10 
None of these, other reasons have been more decisive 11 

 
Q7. Which of the following are important in selecting destinations? Multiple answers  
 
Sun and Sea Holidays 01 
Honeymoons / Wedding 02 
Short Cruise 03 
Conference and Incentive Travel 04 
Sport Tourism 05 
Wellness & Pampering (i.e. spa) 06 
Golf courses 07 
Agrotourism  08 
Yachting / Water Sports  09 
Cycling opportunities 10 
Nature Trails and Hiking 11 
Religious purposes 12 
Other (Please specify)  
………………………………………………………………………… … 

39 

 
Q8. Approximately how long before departure did you make your booking/reservation? 
  
Less than 2 weeks before 1 
2 to 4 weeks before 2 
4 to 8 weeks before 3 
2 to 6 months before 4 
More than 6 months before 5 

 
Q9. Now let us talk about your future holiday plans: Where do you plan to spend your 
holidays in the next three years?  
 
Do not plan to go on a holiday within the next three years 1  
Only in Russia or CIS-countries 2 Go to Q16 
Only outside Russia or CIS-countries 3 Go to Q10 
In Russia or CIS-countries as well as in other countries abroad 4  
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Q10. In which season/months would you prefer to take a holiday outside Russia and 
CIS-countries? Multiple answers possible 
 
Spring (March, April, May) 1 
Summer (June, July, August) 2 
Autumn (September, October, November) 3 
Winter (December, January, February) 4 
Any time of the year 5 

 
 
Q11.With whom will you probably spend your next holiday outside Russia and CIS-
countries/ will you probably spend your next holiday? 
 
Alone 1 
With my partner, but without children 2 
With my partner and children 3 
With other members of my family 4 
With friends, colleagues, etc. 5 
With other people 6 

 
Q12. Which type of accommodation do you prefer? Single answer 
 
Hotel, luxury category (5 stars) 01 
Hotel, medium category (3/4 stars) 02 
Hotel, budget category (1/2 stars) 03 
Private room ("rooms to let", paid for)  05 
Holiday home, holiday apartment 06 
Camping 07 
Youth hostel 08 
Staying with friends, relatives (free of charge) 09 
Other (Please specify) 
……………………………………………………………….. 

39 

 
Q13.What is your planned travel budget per person for a holiday trip outside Russia and 
CIS-countries (including all expenses like transport, accommodation, meals, souvenirs, 
gifts, other shopping, etc.)  
 
Per person approx.: ______________ (in Roubles) 
 
Q14. How would you prefer to organize or what would be your ultimate preference for 
organizing a holiday outside Russia and CIS-countries? 
 
I would like to have everything organized beforehand by a travel agency 1 
I would like to go individually and arrange everything by myself 2 
I would like to go abroad spontaneously without needing a visa or an invitation 3 

 
 
Q15. How would you like to get information about the different holiday destinations? 
Multiple answers  

 
Travel books/travel guides 01 
Articles in newspapers/magazines 02 
Travel films on TV or reports on radio 03 
Movies on TV or cinema 04 
Advertising in newspapers/magazines 05 
Advertising on TV 06 
Videos to buy 07 
Catalogue/brochure from tour operator/travel agencies 08 
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Information from a tourist information centre which informs about different countries 09 
Information from a tourist organization of a specific country 10 
Information from a foreign embassy 11 
Information via Internet 12 
Recommendations from friends/relatives/colleagues 13 
Recommendations from a travel agency 14 
Personal experiences from a former trip 15 
Other (Please specify) 
 …………………………………………………………………………………………….. 

39 

 
ALL RESPONDENTS 
 
Q16. Have you seen or heart an advertisement for a tourist destination? 
 
Yes 1 Go to Q17 
No 2 Go to Q18 
DK/NA 3  

 
Q17. Where have you seen or heart the advertisement? Multiple answers 
 
Newspapers 01 
Magazines 02 
At the movies 03 
On TV 04 
On the Radio 05 
Catalogue/brochure from tour operator/travel agencies 06 
Internet 07 
At the travel Agency 08 
On buses/trains/undergrounds 09 
Billboards on the street 10 
Other (Please specify) 
 ………………………………………………………………………… 

20 

 
Q18.In which country would you prefer to spend your next holiday outside Russia and 
CIS-countries? Single answer 
 
Austria 01 
Belgium 02 
Bulgaria 03 
Croatia 04 
Cyprus 05 
Czech Republic 06 
Denmark 07 
Dubai 08 
Egypt 09 
Estonia 10 
Finland 11 
France 12 
Germany 13 
Greece 14 
Hungary 15 
Iceland 16 
Ireland 17 
Israel 18 
Italy 19 
Luxembourg 20 
Malta 21 
Monaco 22 
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Netherlands 23 
Norway 24 
Poland 25 
Portugal 26 
Slovenia 27 
Spain 28 
Sweden 29 
Switzerland 30 
Turkey 31 
United Kingdom 32 
Other European countries 33 
USA 34 
Canada 35 
Latin America 36 
Australia/Oceania 37 
Asia 38 
Middle East 39 
African countries 40 
Lebanon 41 
Morocco 42 
Tunisia 43 
Jordan 44 
Canary Islands 45 
Majorca 46 
Ibiza 47 
Other countries (Please specify) 
…………………………………………..... 

90 

 
All who did not say Cyprus in Q18 
 
Q19. Now lets talk about the island of Cyprus. How likely is it that Cyprus would be one 
of your future holiday destinations?  
 
Very likely  1  
Somewhat likely 2  
Somewhat not likely 3 GO TO Q20 
Not likely at all 4  
DK/NA 5  

 
Q20. Why do you say that?  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
INTERVIEWER ASK ALL RESPONDENTS 
 
Q21. Have you ever been to Cyprus?  
 
Yes 1 Go to Q22 
No 2 Go to Q27 
DK/NA 5  
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Q22. Which areas did you visit in Cyprus? 
 
Nicosia 01 
Limassol 02 
Paphos 03 
Larnaca 04 
Troodos 05 
Paralimni/Protaras 06 
Agia Napa 07 
Keryneia 08 
Other ……….. 19 
DK/NA 20 

 
Q23. How satisfied are you with the overall experience you had in Cyprus from a scale 
from 1 to 4, where 1 means Not at all satisfied and 4 Very satisfied 
 
Not at all Satisfied 1 
Not very Satisfied 2 
Quite Satisfied 3 
Very Satisfied 4 
DK/NA 5 

 
Q24. Was something that did not meet your expectations when visited Cyprus? 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ALL VISITED CYPRUS 
 
Q25. One a scale of 1 to 4, where 1 is not quick at all and 4 is very quick, how would 
you rate the time needed to get a visa for Cyprus?  
 

Not quick at all   Very quick DK/NA 
1 2 3 4 5 

 
ALL WHO VISITED CYPRUS & ANY OF THE FOLLOWING DESTINATIONS FROM Q3a&Q3b  
 

Q26. How would you rate Cyprus’ tourist service quality against its competing 
destinations, Is Cyprus better, as good as, or worse than …………?  
 

 Q 3a/Q3b Q27 
Service Quality   Competing 

Destinations Cyprus better Cyprus as good as Cyprus worse than 
01 Spain 1 2 3 
02 Portugal 1 2 3 
03 Italy 1 2 3 
04 France 1 2 3 
05 Malta 1 2 3 
06 Greece 1 2 3 
07 Turkey 1 2 3 
08 Lebanon 1 2 3 
09 Egypt 1 2 3 
10 Morocco 1 2 3 
11 Tunisia 1 2 3 
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 Q 3a/Q3b Q27 
Service Quality   Competing 

Destinations Cyprus better Cyprus as good as Cyprus worse than 
12 Israel 1 2 3 
13 Jordan 1 2 3 
14 Dubai 1 2 3 
15 Croatia 1 2 3 
16 Canary Islands 1 2 3 
17 Majorca  1 2 3 
18 Ibiza 1 2 3 

 
ASK THE SPECIAL INTERESTS (not SUN AND SEA HOLIDAYS) THAT MENTIONED IN Q7  
 
Q27. Would you consider Cyprus as a ………… destination? Multiple answers/Show card 
 
Honeymoon / Wedding 01 
Cruising  02 
Conference and Incentive Travel 03 
Sport Tourism 04 
SPA 05 
Golf 06 
Agrotourism  07 
Yachting / Water Sports  (i.e. diving) 08 
Cycling 09 
Hiking 10 
Religious Tourism 11 
Other (Please specify)  
…………………………………………………………………  

39 

 
ALL RESPONDENTS 
 
Q28. Have you seen or heart an advertisement for Cyprus, as a tourism destination? 
 
Yes 1 Go to Q29 
No 2 Go to Q30 
DK/NA 3  

 
Q29. Where have you seen or heart the advertisement? Multiple answers possible 
 
Newspapers 01 
Magazines 02 
At the movies 03 
On TV 04 
On the Radio 05 
Catalogue/brochure from tour operator/travel agencies 06 
Internet 07 
At the travel Agency 08 
On buses/trains/undergrounds 09 
Billboards on the street 10 
Other (Please specify) 
………………………………………………………………………… 

39 
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Q30. I will now read out some statements on countries. For each statement, I would 
like you to tell me for which countries do you believe it applies. You may choose either 
one country or all the countries for each statement. Or even none of the countries. 
There is no right or wrong answer. We only want your opinion.  
 

 Attributes Turkey Greece Egypt Cyprus Spain DK/NA 
1. Is a safe holiday place 1 2 3 4 5 6 
2. Offers good value for money 1 2 3 4 5 6 
3. Good for families 1 2 3 4 5 6 
4. Too expensive 1 2 3 4 5 6 
5. People are Hospitable 1 2 3 4 5 6 
6. Offers high standard accommodation 1 2 3 4 5 6 
7. Haw long History and Culture 1 2 3 4 5 6 
8. Offers a variety of activities 1 2 3 4 5 6 

 
DEMOGRAPHICS 
 
D1. Sex 
 
Male 1 
Female 2 

 
D2. Age  
 
18-24 1 
25-34 2 
35-44 3 
45-54 4 
55-64 5 
65+ 6 

 
D3. In total, how many people live in your household, including children and yourself? 
 
One 1 
Two 2 
Three 3 
Four 4 
Five 5 
Six 6 
Seven or more 7 

 
D4. How many children live permanently in this household? 
 
No Children 1 Go to D6 
One 2  
Two 3  
Three 4  
Four or more 5  

 
D5. Do any children under 16 live in your household?  
IF YES: What is the age of this/these child(ren)? 

 
Children aged under 3 years 1 
Children aged 3 - 5 years 2 
Children aged 6 - 8 years 3 
Children aged 9 - 11 years 4 
Children aged 12 - 15 years 5 
No children under 16 years in household 6 
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D6. Are you employed? 
IF YES:  Are you employed full-time or part-time? 
 
Employed full-time 1 
Employed part-time 2 
Not employed 3 

 
D7. What is the last grade of school you completed? 
 
Completed no school 1 
Completed elementary school 2 
Completed secondary school  3 
Completed technical school (college) 4 
Incomplete higher education 5 
Higher education 6 

 
D8. Please look at this list and select the range that corresponds to the total net income 
(not including government taxes) of your household? We mean the income of all people 
who live permanently in your household?  

 
Up to 3000 Roubles  1 
3001 – 10000 Roubles 2 
10001 – 20000 Roubles 3 
20001 – 30000 Roubles 4 
30001 – 40000 Roubles 5 
40001 – 60000 Roubles 6 
60001 – 80000 Roubles 7 
Over 80000 Roubles 8 
DK/NA 9 

 
D10. Do you or any member of your household have internet access?  
 
Yes 1 
No 2 

  
THANK AND CLOSE INTERVIEW 
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5. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΡΩΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ 

Introduction 

• When did you last go on holiday? 
• Where did you go?  

o Did you go somewhere within Russia or did you travel abroad? 
• Who do you usually go on holiday with? (Family? Friend(s) Group? Etc… please elaborate) 
• How often do you go on holiday? 

Tourist experience  

• Do you travel outside of Russia for a holiday regularly or not?  
o How often do you travel outside Russia? 
o On what occasions do you travel?  

• What is your most important requirement when you go on holiday? 
o E.g.  
o … is it relaxation? IF YES what does relaxation mean to you? 
o … is it discovering new places? please elaborate 
o … is it exploring history and ancient places? Please elaborate… 
o etc 

• Which countries have you ever visited for a holiday? 
FOR EACH COUNTRY MENTIONED 

o What made you choose this country for a holiday? 
o What did you like best about this country? 
o How did you spend your time while you were at this country? 
o What, if anything did you dislike about this country? 
o Would you go to this country for a holiday again? Why? Why not? 

• Which other countries would you like to visit for a holiday? 
FOR EACH COUNTRY MENTIONED 

o What makes you interested in this country for a holiday? 
o Do you actually have any plans to visit this country? (When would you visit it? For 

how long?) 
IF CYPRUS WAS NOT MENTIONED 

o Have you ever thought about visiting Cyprus for a holiday? 
o Why have you thought about it? / Why haven’t you thought about Cyprus for a 

holiday? 
• Which country do you consider to be the ideal country for a holiday? Why? 

Cyprus 

• What thoughts come to your mind when you think of Cyprus? 
o Which, do you think are the good aspects about Cyprus? 
o Have any of your family/friends ever visited Cyprus? What were their impressions? 

What did they tell you about it? 
• What do you think of Cyprus … 

o In terms of accommodation? How does Cyprus compare to other countries that 
you know of in this respect? 

o In terms of people? How does Cyprus compare to other countries that you know of 
in this respect? 

o In terms of local culture? How does Cyprus compare to other countries that you 
know of in this respect?  

o In terms of services? How does Cyprus compare to other countries that you know 
of in this respect? 

o In terms of costs? How does Cyprus compare to other countries that you know of 
in this respect? 
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o In terms of activities available? How does Cyprus compare to other countries that 
you know of in this respect? 

o In terms of site seeing? How does Cyprus compare to other countries that you 
know of in this respect? 

o In terms of the weather? How does Cyprus compare to other countries that you 
know of in this respect? 

• What would make you visit Cyprus? 
ASK RESPONDENTS WHO HAVE BEEN TO CYPRUS FOR A HOLIDAY 

• To what extent, would you say, you found what you expected? 
o In what ways is Cyprus different compared to what you expected? 
o What, if anything that you found in Cyprus surprised you? (Was this good or bad?) 
o In what ways, would you want Cyprus to be different? 
o What do you like best about your stay in Cyprus? 
o What do you not like so much about your stay in Cyprus? 

• How likely would you be to go back to Cyprus for another holiday? Why yes/no? 
• How do you spend your time while on holiday in a foreign country? 

o Are there any activities that you like? 
o Would you like to take part in any other activities which are not available? (Which 

ones?) 
• Do you have any hobbies or interests that you would like to pursue during your holiday? 

o Please elaborate 
• Have you ever heard about the occupied parts of Cyprus as a tourist destination? 

o What have you heard about these parts? 
o Have you or any of your colleagues had any experience of organizing trips to the 

occupied northern Cyprus? What can you tell us about this experience? 

Thank you for your time, and for sharing with us your knowledge and experience… 




