2021
Aποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας
για τις καταλληλότερες ημερομηνίες διεξαγωγής της επόμενης HORECA
Η επόμενη HORECA, που είχε προγραμματιστεί για τις 11-15 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των εξελίξεων
της πανδημίας, δεν θα μπορέσει τελικά να πραγματοποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
H FORUM SA, στην προσπάθειά της να βρεί τις καταλληλότερες ημερομηνίες διεξαγωγής της
επόμενης διοργάνωσης της HORECA, πραγματοποίησε ηλεκτρονική έρευνα στους επισκέπτες
της έκθεσης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ερευνών και δημοσκοπήσεων Typeform*.
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 15/10/2020 έως και την Τετάρτη
21/10/2020 και ώρα 12:00, σε μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.066 επαγγελματίων του
Ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και αυτού της Μαζικής Εστίασης.

*τα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο

Ανάλυση δείγματος
Στην έρευνα συμμετείχε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.066
επαγγελματιών του κλάδου της φιλοξενίας. Η συμμετοχή στο δείγμα ήταν αναλογική
από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ το 88,3% των συμμετεχόντων δήλωσε
ιδιοκτήτης και υπεύθυνος για την λήψη αποφάσεων της επιχείρησής του.
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Γεωγραφική κατανομή δείγματος
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της
Ελλάδας, ενώ το 71,8% αυτών βρίσκεται εκτός Αττικής!
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Καταλληλότερες ημερομηνίες διεξαγωγής της HORECA εντός του 2021
Ανάμεσα στις δύο προτεινόμενες ημερομηνίες για τη διεξαγωγής της επόμενης
HORECA, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα επέλεξε ως
καταλληλότερη περίοδο τις 17-21 Απριλίου 2021.
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Αναγκαία η πραγματοποίηση της HORECA εντός του 2021!
Το 77,6% των επισκεπτών της έκθεσης, που πήραν μέρος στην έρευνα, θεωρεί
αναγκαία και σημαντική για την ανάπτυξη του κλάδου την πραγματοποίηση της
εντός του 2021 και δεν επιθυμεί την ματαίωσή της.
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