SkiFun43+ Enquête 2021 (Resultaten)
percentages zijn naar boven afgerond

Enquête response

Laatste keer meegegaan
14%

33%

27%

8%

67%
52%

Geretourneerde enquêtes

Dit jaar

1-2 jaar geleden

Niet geretourneerde enquêtes

3-4 jaar geleden

5 jaar of langer geleden

De enquête is geretourneerd door 33% van de personen (=
64 van 193).

Van diegenen die geretourneerd hebben is 79% tussen 0 en
2 jaar geleden voor het laatst meegegaan.

Top-5

50%

52%

79%

76%

75%

80%

Skigebieden interesse

70%

50%

46%

48%

40%
30%

27%

23%
16%

60% Interessant + 80% Goed + Top

Als een skigebied interessant is, dan weegt dat mee 60%, een goed skigebied voor 80% en een top gebied voor 100%. Op deze
wijze is de totaalscore per skigebied per geretourneerde enquête bepaald. Dit heeft geresulteerd in het bovenstaande beeld,
gebaseerd op alle geretourneerde enquêtes, waarbij duidelijk geworden is wat de Top-5 van interesse in skigebieden is.
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Mocht iemand een 1-persoonskamer willen boeken dan
vindt bijna 1/3e van de beantwoorders een toeslag van max.
20% nog acceptabel, iets minder dan 1/5e van de
beantwoorders heeft hiervoor 10% over, een enkeling is
bereid hier nog meer voor te betalen. Daarnaast vindt een
aantal deelnemers de verhouding skigebied/accommodatie
belangrijk.

Ski-in/Ski-out
2%

13%

22%

13%

Toeslag 1-persoonskamer
52%
5%

33%
31%

Maakt mij niet uit

Geen 'ski-in/ski-out'

Skigebied belangrijker
19%

'Ski-in/ski-out' belangrijker

13%

Altijd 'Ski-in/ski-out' locatie

52% van diegenen die de enquête geretourneerd hebben,
geven aan het skigebied belangrijker te vinden dan 'skiin/ski-out' (wel samen goed voor 35%).

Voor mij niet van toepassing
Skigebied / accommodatie afhankelijk
Maximaal 10%

Maximaal 20%
Maximaal 30%

Betere hotel categorie
6%

6%

23%

44%

20%

Ik ben tegen
Hoeft voor mij niet
Accommodatie afhankelijk

Sta ik voor open

Uit de helft van de geretourneerde enquêtes blijkt dat men
positief staat tegenover een betere hotel categorie, een
kleine 30% is tevreden met de geboekte hotel niveau's.
Daarnaast speelt de accommodatie een behoorlijke rol.

Bij voorkeur
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