საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური
საქსტატი
დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის საბჭოს 2014 წლის 15
ივლისის №11 დადგენილებით
კითხვარის ნომერი: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

უცხოელ ვიზიტორთა გამოკვლევა
კითხვარი ივსება 15 წლის და უფროსი ასაკის პირებზე
ინტერვიუერს: წაუკითხეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი თითოეულ რესპონდენტს!
გამარჯობა, მე ვარ _____________________________ (უთხარით სახელი და გვარი) საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან. გთხოვთ, დამითმოთ რამდენიმე წუთი ინტერვიუსთვის,
რომელიც

ეხება

თქვენს

ვიზიტს

საქართველოში.

თქვენს

მიერ

მოწოდებული

ინფორმაცია

კონფიდენციალურია და დაცულია „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე
მუხლით. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად.
თქვენი გულწრფელი პასუხები დაეხმარება საქართველოს მთავრობას ტურისტული მარკეტინგის
გაუმჯობესებასა და ტურიზმის ეკონომიკური სარგებლის შეფასებაში.
(თანხმობის შემთხვევაში გადაუხადეთ მადლობა) - გმადლობთ

შერჩევის წერტილი: _________________________________________

კოდი:

ინტერვიუერის სახელი და გვარი: ______________________________

კოდი:

ინტერვიუს ჩატარების თარიღი: _______ / ______ / ______
რიცხვი
თვე
წელი
ინტერვიუს დაწყ. დრო _______ / _______
საათი
წუთი
ინტერვიუს დასრ. დრო_______ / _______
საათი
წუთი

კითხვარის ენა - ქართული

კოდი:

1

ინტერვიუერს: კითხვარში გამოიყენეთ შემდეგი კოდები:
უარი პასუხზე

77

არ ეხება

88

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

99

1

სექცია F: ფილტრი კითხვები
F1. გთხოვთ მითხრათ, რომელი ქვეყნის მოქალაქე ხართ? (მიუთითეთ ერთი პასუხი) ______________
F2. გთხოვთ მითხრათ, რომელი ქვეყნის რეზიდენტი ხართ? (მიუთითეთ ერთი პასუხი) _____________
ინტერვიუერს: ქვეყნის რეზიდენტი არის პიროვნება, რომელიც 12 თვის განმავლობაში ცხოვრობს ან
აპირებს ცხოვრებას ამ ქვეყანაში.
ინტერვიუერს: თუ მოქალაქეობის ქვეყანა არის საქართველო და რეზიდენტობის ქვეყანაც არის
საქართველო, დაასრულეთ ინტერვიუ. თუ მოქალაქეობის ქვეყანა არ არის საქართველო და
რეზიდენტობის ქვეყანა არის საქართველო, განაგრძეთ ინტერვიუ, სხვა შემთხვევაში გადადით A1
კითხვაზე.
F3. გთხოვთ მითხრათ, ხართ თუ არა საქართველოში არსებული რომელიმე საგანმანათლებლო
დაწესებულების სტუდენტი, საავადმყოფოს პაციენტი ან მათი ოჯახის წევრი?
დაასრულეთ ინტერვიუ

დიახ, სტუდენტი

0
1

დიახ, საავადმყოფოს პაციენტი

2

→ A11

დიახ, მათი ოჯახის წევრი

3

არა

სექცია A: მოგზაურობა საქართველოს ტერიტორიაზე
A1. გთხოვთ მითხრათ, არის თუ არა ეს თქვენი პირველი ვიზიტი საქართველოში?
1
დიახ
2

არა

A2. გთხოვთ მითხრათ, რა იყო ამჟამინდელი ვიზიტის ძირითადი მიზანი? (შემოხაზეთ მხოლოდ

ერთი შესაბამისი პასუხი)
დასვენება, გართობა, რეკრეაცია (ღირსშესანიშნაობების/ბუნების/ლანდშაფტის
მონახულება, სპორტულ ღონისძიებებზე დასწრება, სპორტით დაკავება
(თხილამურებზე სრიალი, ჯირითი, ყვინთვა, ლაშქრობა, კლდეზე ცოცვა და სხვა)
როგორც არაპროფესიული აქტივობა, პლიაჟებზე, საცურაო აუზებზე ან ნებისმიერ

1

დასვენებისა და გართობის ადგილებში სიარული, აზარტული თამაშების თამაში,

→ A3

ზაფხულის ახალგაზრდულ ბანაკებში დასვენება, კარვებით დასვენება და ა.შ)
მეგობრების/ნათესავების მონახულება (მეგობრებისა და ნათესავების მონახულება,
ქორწილებზე, გასვენებებზე ან სხვა ოჯახურ ღონისძიებებზე დასწრება, მოხუცებულის

2

ან ავადმყოფის მოვლა ხანმოკლე დროის განმავლობაში და სხვ.)
განათლების მიღება (საგანმანათლებლო ტრენინგებზე დასწრება, კვალიფიკაციის
ამაღლება, გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა)
მკურნალობა, გაჯანსაღება (საავადმყოფოში ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ან
სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით ვიზიტი)
რელიგია/მომლოცველობა (რელიგიური ადგილების მონახულება/მოლოცვა,
მისიონერობა, ან ვიზიტი რაიმე სხვა რელიგიური მიზნით)
„შოპინგი“, საქონლის შეძენა პირადი მოხმარებისთვის (სამომხმარებლო საქონლის
ყიდვა პირადი მოხმარებისთვის ან საჩუქრად, გარდა შემდგომი გაყიდვის მიზნით)

2

3
4
5
6

8

ტრანზიტი სხვა ქვეყანაში გადასასვლელად
პროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობა (საქმიან შეხვედრებზე, კონფერენციებზე,
სავაჭრო გამოფენა-გაყიდვებზე დასწრება, ლექციების ჩატარება, კონცერტებში,
შოუებსა და სპექტაკლებში მონაწილეობის მიღება, მეცნიერულ ან აკადემიურ
კვლევებში მონაწილეობა, პროფესიონალურ სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობა, ან

9

სხვა ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება შემოსავლის/სარგებლის მიღების
მიზნით (მაგ. პროდუქტების გაყიდვა, საქონლის ყიდვა შემდგომი გაყიდვის მიზნით
და ა.შ.), ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლების საქმიანი ვიზიტი)
სხვა 1: საზღვრისპირა და სეზონურად დასაქმებული მუშები, დასაქმების მიზნით
ჩამოსული პირები, მომთაბარეები ან იძულებით გადაადგილებული პირები,

10

საფრენი/სატრანსპორტო ეკიპაჟის წევრები ან მათ კმაყოფაზე მყოფი პირები. ასევე

→ A11

პირები, რომლებიც ხშირად კვეთენ საზღვარს (ყოველკვირეულად).
სხვა 2: საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური ან საკონსულო ოფიცრები,
შეიარაღებული ძალების წევრები ან მათ კმაყოფაზე მყოფი პირები
სხვა პირადი მიზანი, მიუთითეთ_________________________

11
66

დაასრულეთ
ინტერვიუ

→ A3

A3. გთხოვთ მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან, რომელი აქტივობები განახორციელეთ ამ ვიზიტისას?

(შემოხაზეთ ყველა შესაძლო პასუხი)
1.

ღირსშესანიშნაობების/კულტურული
და ისტორიული მემკვიდრეობის
ძეგლების/მუზეუმების მონახულება
4. ბუნების/ლანდშაფტის/ნაკრძალების
მონახულება, უცნობი და ეგზოტიკური
ადგილების აღმოჩენა
7. კონცერტზე/ფესტივალზე/გამოფენაზე
დასწრება, კინოში/თეატრში წასვლა,
ადგილობრივ დღესასწაულებში
მონაწილეობა (მაგ: თბილისობა,
ლომისობა, არტგენი და ა.შ)
10. გამაჯანსაღებელ კურორტებზე
დასვენება (მაგ: სანატორიუმები, სპაკურორტები და ა.შ)
13. ადგილობრივი სამზარეულოსა და
ღვინის დაგემოვნება

2.

ზღვაზე/ტბაზე/მდინარეზე
ცურვა /სანაპიროზე გასვლა

3.

თხილამურებზე
სრიალი/სნოუბორდი/ ჰელისკი

5.

გასართობ პარკებში სტუმრობა

6.

8.

ღამის/კლუბური ცხოვრება

9.

სასოფლო - სამეურნეო
აქტივობებში მონაწილეობა (მაგ:
რთველში მონაწილეობა)
ნადირობა/თევზაობა

11. აზარტული თამაშები

16. ველოსპორტი

(კაზინო/ტოტალიზატორი და
ა.შ.)
14. სპორტულ ღონისძიებაზე
დასწრება (მაგ:
ტურნირებზე,ოლიმპიადებზე,
ჩემპიონატებზე, საყვარელი
გუნდის თამაშზე დასწრება და
ა.შ)
17. მთამსვლელობა/მეკლდეურობა

19. რელიგიური ადგილების/ეკლესიების

20. შოპინგი (სამომხმარებლო

მონახულება/მოლოცვა

66 სხვა, მიუთითეთ__________

საქონლის ყიდვა პირადი
მოხმარებისთვის ან საჩუქრად)
66. სხვა, მიუთითეთ__________

3

12. ნაოსნობა/ჯომარდობა/კანიონინგი
15. ცხენით ჯირითი

18. ადგილობრივი ხელოვნების,

კულტურის, ენის, ისტორიის
გაცნობა (მაგ: ადგილობრივი წესჩვეულების და ტრადიციის
გაცნობა და ა.შ)
66. სხვა, მიუთითეთ__________

A3.1 გთხოვთ მითხრათ, ვისთან ერთად იმოგზაურეთ საქართველოში ამ ვიზიტისას? (შემოხაზეთ

ყველა შესაძლო პასუხი)
მარტო

1

ოჯახთან/ნათესავებთან ერთად

2

მეგობრებთან ერთად

3

თანამშრომლებთან/კოლეგებთან ერთად

4

სხვა, მიუთითეთ _________________________

66

A4. გთხოვთ მითხრათ, ამ ვიზიტისას, მთლიანად რამდენი ღამე გაათიეთ საქართველოში?
_____________________
(გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს საქართველოში გატარებული ღამეების და არა დღეების რაოდენობა)

A5. თითოეული მონახულებული ადგილისთვის, მიუთითეთ ღამეების რაოდენობა საცხოვრებლის
ტიპის მიხედვით? (შემოხაზეთ ყველა შესაძლო პასუხი)

1

4

გატარებული ღამეების ჯამური
რაოდენობა
9

სხვა საცხოვრებლის ტიპი
66

საავადმყოფო, სამკურნალო
დაწესებულება
8

სამუშაო და დასასვენებელი
ბანაკი, კარავი, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი
7

ნათესავის/მეგობრის ბინა
6

საკუთარი სახლი/ბინა
5

ნაქირავები ოთახი კერძო
სახლში, ნაქირავები სახლი/ბინა
4

საოჯახო ტიპის სასტუმრო
„გესტჰაუსი“, ახალგაზრდული
ჰოსტელი.
3

სასტუმრო
2

1

1
თბილისი

ღამე არ გაუთევია

2. ღამეების რაოდენობა

მონახულებული ადგილების
კოდები

1. მონახულებული ადგილები

კახეთი
თელავი (ერეკლე მეფის
მუზეუმი/სასახლე, წინანდლის

2

სასახლე და სხვა)
ლაგოდეხი (ეროვნული ნაკრძალი და
სხვა)
სიღნაღი (ბოდბის მონასტერი და
სხვა)
ყვარელი (ნეკრესი, ყვარლის ტბა,
ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი და სხვა)

3
4
5

დავით გარეჯი

6

თუშეთი

7

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთა (სვეტიცხოვლის ტაძარი,
ჯვრის მონასტერი, არმაზის
ციხესიმაგრე, სამთავრო, პომპეის

8

ხიდი და სხვა)
ყაზბეგი (გერგეთის სამების ეკლესია
და სხვა)

9

გუდაური

10

ანანური (ეკლესია, ჟინვალის

11

წყალსაცავი და სხვა)
შატილი და მუცო

12

5

გატარებული ღამეების ჯამური
რაოდენობა
9

სხვა საცხოვრებლის ტიპი
66

საავადმყოფო, სამკურნალო
დაწესებულება
8

სამუშაო და დასასვენებელი ბანაკი,
კარავი, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი
7

ნათესავის/მეგობრის ბინა
6

საკუთარი სახლი/ბინა
5

ნაქირავები ოთახი კერძო სახლში,
ნაქირავები სახლი/ბინა
4

საოჯახო ტიპის სასტუმრო
„გესტჰაუსი“, ახალგაზრდული
ჰოსტელი.
3

სასტუმრო
2

1

1

ღამე არ გაუთევია

2. ღამეების რაოდენობა

მონახულებული ადგილების
კოდები

1. მონახულებული ადგილები

ქვემო ქართლი
რუსთავი

13

ბოლნისი (ბოლნისის სიონის

14

მონასტერი და სხვა)
გარდაბანი (მარტყოფის მონასტერი)

15

დმანისი (დმანისის მუზეუმი,
არქეოლოგიური მონუმენტი და სხვა)

16

მარნეული

17

შიდა ქართლი
გორი (სტალინის სახლმუზეუმი,
გორის ციზე, უფლისციხე და სხვა)

18

სამცხე-ჯავახეთი
ბორჯომი (ლიკანი, მინერალური
წყლები, მწვანე მონასტერი,
ტიმოთესუბანი, ეროვნული პარკი და

19

სხვა)
ბაკურიანი (კოხტაგორა, დიდველი
და სხვა)
ვარძია (ვანის ქვაბები, საფარა,
ხერთვისი და სხვა)

20
21

ახალციხე (რაბათი)

22

6

გატარებული ღამეების ჯამური
რაოდენობა
9

სხვა საცხოვრებლის ტიპი
66

საავადმყოფო, სამკურნალო
დაწესებულება
8

სამუშაო და დასასვენებელი ბანაკი,
კარავი, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი
7

ნათესავის/მეგობრის ბინა
6

საკუთარი სახლი/ბინა
5

ნაქირავები ოთახი კერძო სახლში,
ნაქირავები სახლი/ბინა
4

საოჯახო ტიპის სასტუმრო
„გესტჰაუსი“, ახალგაზრდული
ჰოსტელი.
3

სასტუმრო
2

1

1

ღამე არ გაუთევია

2. ღამეების რაოდენობა

მონახულებული ადგილების
კოდები

1. მონახულებული ადგილები

იმერეთი
ქუთაისი (გელათის მონასტერი,
ბაგრატის ტაძარი, წყალტუბოს
გამოქვაბულები და სხვა)
საირმე

23
24

გურია
ურეკი

25

აჭარა
ბათუმი (კვარიათი, ბოტანიკური
ბაღი, გონიოს ციხესიმაგრე და სხვა)

26

ქობულეთი

27

სამეგრელო-ზემო სვანეთი
ზუგდიდი (დადიანის სასახლე და
სხვა)
ანაკლია

28

მესტია და უშგული

30

29

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
შოვი და უწერა (მინერალური
წყლები, შაორის ტბა, ნიკორწმინდას
ტაძარი და სხვა)
სხვა (მიუთითეთ)_____________
სხვა (მიუთითეთ)_____________

31
66
66

7

გატარებული ღამეების ჯამური
რაოდენობა
9

სხვა საცხოვრებლის ტიპი
66

საავადმყოფო, სამკურნალო
დაწესებულება
8

სამუშაო და დასასვენებელი
ბანაკი, კარავი,
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
7

ნათესავის/მეგობრის ბინა
6

საკუთარი სახლი/ბინა
5

ნაქირავები ოთახი კერძო
სახლში, ნაქირავები სახლი/ბინა
4

„გესტჰაუსი“, ახალგაზრდული
ჰოსტელი.

Ⴑაოჯახო ტიპის სასტუმრო

სასტუმრო
2

3

ღამე არ გაუთევია

1

1

2. ღამეების რაოდენობა

მონახულებული ადგილების
კოდები

1. მონახულებული ადგილები

A6. გთხოვთ მითხრათ, რომელი სატრანსპორტო საშუალებით ჩამოხვედით საქართველოში?

(შემოხაზეთ ერთი შესაბამისი პასუხი)
ქართული ავიახაზები (Airzena, FlyGeorgia და სხვ.)

1

სხვა (არაქართული) ავიახაზები

2

სარკინიგზო ტრანსპორტი

3

სახმელეთო ტრანსპორტი (სარკინიგზო ტრანსპორტის გარდა)

4

საზღვაო ტრანსპორტი

5

A7. გთხოვთ მითხრათ, შეიძინეთ თუ არა თქვენ ან შეგიძინათ თუ არა სხვამ ტურისტული პაკეტი
რომელიმე ტურისტულ სააგენტოში ამ ვიზიტისთვის? თუ დიახ, ქართულ ტურისტულ სააგენტოში
შეიძინეთ ეს ტურისტული პაკეტი თუ სხვა არაქართულ ტურისტულ სააგენტოში?
არ შემიძენია ტურისტული პაკეტი

0

ქართული ტურისტული სააგენტო/ტურ-ოპერატორი

1

სხვა (არაქართული) ტურისტული სააგენტო/ტურ-ოპერატორი

2

→A11
განაგრძეთ

A8. გთხოვთ მითხრათ, ჯამურად რა თანხა გადაიხადეთ თქვენ ან გადაგიხადათ სხვამ ამ ტურისტულ
პაკეტში/ტურში?
A8.1 გთხოვთ, მიუთითოთ ვალუტა.
A8.2 საქართველოში გატარებული რამდენი ღამის ხარჯს ფარავდა აღნიშნული პაკეტი?
A8.2.1 მთლიანად რამდენი ღამის ხარჯს ფარავდა აღნიშნული პაკეტი?
A8.3 თქვენი ჩათვლით, რამდენი 15 წლის ან უფროსი ასაკის ადამიანის ხარჯს ფარავდა აღნიშნული
პაკეტი?
A8.3.1 15 წელზე ნაკლები ასაკის რამდენი ბავშვის ხარჯს ფარავდა აღნიშნული პაკეტი?
A8

მთლიანი ხარჯი

A8.1

ვალუტა

A8.2

საქართველოს ტერიტორიაზე გატარებული ღამეების რაოდენობა

A8.2.1

მთლიანად ღამეების რაოდენობა

A8.3

ადამიანების რაოდენობა (15 წლის ან უფროსი ასაკის)

A8.3.1

15 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა

A9. მოიცავდა თუ არა თქვენი ტურისტული პაკეტი შემდეგს: (შემოხაზეთ ყველა შესაძლო პასუხი)

მგზავრობის

ღირსშესანიშნაობების

ღირებულება

მონახულება

1

2

ტრანსფერი

3
8

მანქანის
დაქირავება

4

სხვა, გთხოვთ
მიუთითოთ
_____________
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A11. გთხოვთ მითხრათ, რამდენი დახარჯეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ თითოეულ კატეგორიაზე (საკვებსა

და სასმელზე გაწეული იმ ხარჯის გარდა, რომელიც შედიოდა ტურისტულ პაკეტში)?
A11.1 მიუთითეთ ვალუტა A11-ში დასახელებული ხარჯისთვის.
A11.2 გთხოვთ მითხრათ, რამდენჯერ დაგპატიჟათ საქართველოს რეზიდენტ(ებ)მა საკვებზე/სასმელზე
თქვენი საცხოვრებელი ადგილის გარეთ ამ ვიზიტისას?
A11.3 გთხოვთ მითხრათ, რამდენი დღე იყავით უზრუნველყოფილი უფასო საკვებით/სასმელით
თქვენს საცხოვრებელ ადგილას საქართველოს რეზიდენტ(ებ)ის მიერ?
A11
პირადი
ხარჯი
1

საკვები და სასმელი (გარდა

2

საკვები და სასმელი (რესტორნებში,

A11.1
ვალუტა

A11.2

A11.3

დაპატიჟებების

დღეების

რაოდენობა

რაოდენობა

რესტორნების, კაფეების და ბარების)

კაფეებში და ბარებში)

A12. გთხოვთ მითხრათ, რა თანხა დახარჯეთ თითოეულ ჩამოთვლილ კატეგორიაზე ჯამში
საქართველოში ამ ვიზიტისას? (გარდა იმ თანხისა, რაც ტურისტულ პაკეტში გადაიხადეთ)?
A12.1 გთხოვთ მიუთითოთ ვალუტა A12-ში დასახელებული ხარჯისთვის.
A12.2 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ხარჯი ნაწილობრივ ან მთლიანად დაფარა საქართველოს
რეზიდენტმა, რამდენი გადაგიხადათ თითოეულ პროდუქტში/მომსახურებაში?
A12.3 გთხოვთ მიუთითოთ ვალუტა A12.2-ში დასახელებული ხარჯისთვის.
A12.4 თუ დანახარჯის რომელიმე ტიპი დაიფარა იმ ადამიანის მიერ, რომელიც ამ ვიზიტისას
თქვენთან ერთად არ იმყოფებოდა, რამდენი გადაგიხადათ თითოეულ პროდუქტში/მომსახურებაში?
(გარდა იმ მომსახურებისა, რომელსაც მოიცავდა ტურისტული პაკეტი)?
A12.5 გთხოვთ მიუთითოთ ვალუტა A12.4-ში დასახელებული ხარჯისთვის.
A13. გთხოვთ მითხრათ, რა იყო თქვენი მთლიანი ხარჯი აღნიშნული ვიზიტისას ყველა ხარჯის
ჩათვლით, გარდა ტურისტული პაკეტის ღირებულებისა? (ჩაწერეთ მთლიანი თანხის ოდენობა)

9

ხარჯის ტიპი

1

5
6

ადგილობრივი ტრანსპორტი

3

4

7

8

9
66
A13

A12.1
ვალუტა

A12.2
საქართველოს
რეზიდენტის
ხარჯი

A12.3
ვალუტა

A12.4
სხვის მიერ
გაწეული ხარჯი
(ინტერნეტით, სხვ.)

განთავსების საშუალება
გასართობი, გამაჯანსაღებელი,
კულტურული და სპორტული
ღონისძიებები
საყიდლები – (კომერციული
შესყიდვების გამოკლებით, ასევე,
ხანგრძლივი მოხმარებისა და ძვირფასი
ნივთების გამოკლებით, რომელთა
ღირებულება 200 $ ან მეტია)
კომერციული შესყიდვები - (საქონლის
შეძენა შემდგომი გაყიდვის მიზნით)
საერთაშორისო ტრანსპორტი

2

A12
პირადი
ხარჯი

ხანგრძლივი მოხმარების ნივთების
შეძენა (კომპიუტერი, მანქანა, ნავი და
სხვ., რომელთა ღირებულება 200 $ ან
მეტია)
ძვირფასი ნივთები შეძენა (ნახატები,
ხელოვნების ნიმუშები,
ძვირფასეულობა და სხვ., რომელთა
ღირებულება 200 $ ან მეტია)
უძრავი ქონების შეძენა (სახლი, ბინა,
მიწის ნაკვეთი)
სხვა ხარჯი (გთხოვთ მიუთითოთ )
______________
მთლიანი ხარჯი

A13.1 გთხოვთ მითხრათ, რა იყო თქვენი მთლიანი ხარჯი საქართველოს ფარგლებს გარეთ შეძენილ
საჩუქრებზე საქართველოს რეზიდენტებისათვის? მიუთითეთ მთლიანი თანხის ოდენობა __________
ვალუტა ________________

A14. გთხოვთ მითხრათ, რომელი წყაროებიდან მიიღეთ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ ამ
ვიზიტისთვის? (შემოხაზეთ ყველა შესაძლო პასუხი)
ქართული წარმომავლობის/ყოფილი საქართველოს მოქალაქე
გამოცდილება წინა ვიზიტიდან
მეგობრები და ნათესავები
ორგანიზაცია/ბიზნეს პარტნიორები
ტელევიზია/რადიო
ტურისტული კომპანია/ტურ-ოპერატორი
საქართველოს მთავრობის მიერ დაბეჭდილი ტურისტული ბუკლეტები, ფლაერები, რუკები
ტურისტული გამოფენა
www.Georgia.travel
www.facebook.com/georgiaandtravel
ინტერნეტი
www.wikitravel.com
www.lonelyplanet.com
სხვა

სხვა (მიუთითეთ)__________________________
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1
2
3
4
5
6
7
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.66
66

A12.5
ვალუტა

A15. გთხოვთ მითხრათ, საერთო ჯამში, რამდენად კმაყოფილი ხართ საქართველოში მოგზაურობით?

3

5

გაცემა

4

არვიცი/მიჭირს პასუხის

ძალიან კმაყოფილი

არც უკმაყოფილო

2

არც კმაყოფილი,

1

კმაყოფილი

ზოგადი კმაყოფილება

უკმაყოფილო

A15

ძალიან უკმაყოფილო

შეფასებისთვის გამოიყენეთ 5 ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „ძალიან უკმაყოფილო“, ხოლო „5“ –
„ძალიან კმაყოფილი“.

99

სექცია ბ. რესპონდენტის სოციო-დემოგრაფიული პროფილი
B1. რესპონდენტის ასაკი __________
B2. რესპონდენტის სქესი: 1. ქალი 2. კაცი
B3. რესპონდენტის ეკონომიკური აქტივობის სტატუსი (შემოხაზეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)

1
2

დაქირავებული მუშაკი
თვითდასაქმებული (სამუშაოს მიმცემი)
თვითდასაქმებული (მეწარმე, მეურნე, დაქირავებული პირების გარეშე ან პროფესიული
საქმიანობით დაკავებული პირი)

3

სხვა (მიუთითეთ)__________________________________

4
5
6
7
66

უარი პასუხზე

77

პენსიონერი
უმუშევარი
დიასახლისი/ოჯახში უსასყიდლოდ მომუშავე
სტუდენტი

დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის!
ინტერვიუერის შენიშვნები:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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