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Globális Utazói Kutatás

Kérdőív 23,000 utazó 20 országból

Minta Olyan személyek, akik 
két oda-vissza utat repültek 
az elmúlt 12 hónapban
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Korcsoportok

Y generáció

20-39
év

Z generáció

18-19
év

X generáció

40-54
év

„Baby boomer”

55+
év



Változó utazási trendek
„Millenial”, a „Z” generáció



“ A foglalások 38%-a az 

utazás napján, vagy az azt 
megelőző

2 napban készül.
Phocuswright, 2017

““
53%-ban az utazást 

megelőző héten, és csak 

19%-ban készülnek ennél 

korábban.
Phocuswright, 2017

““
Miért szórja a pénzt 

utazásra a „Z” generáció 
ahelyett, hogy leendő
otthonára gyűjtene?

The Telegraph, 2017

“

“ A „Z” generáció tagjai 

évente 29 napot utaznak.
Expedia, 2018

““ 2018-ban a „millenial” 

generáció többet utazik, 

mint a Boomer – átlag 

6 utazás évente.
AARP, 2018

“



Video 1 – lásd külön
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“ A millenialok 78%-a a tárgyak 

helyett inkább az élményeket 

választja.
Olapic, 2018

““
2017-ben az igénybe 

vett  desztinációs 

programok száma 
26%-ot nőtt.

WYSE Travel, 2017

““ Az utazási költések 62%-a a 

célponton történik.
Simplenight, 2016

“

“ A „Z” generáció 34%-a inkább 
elmegy fogkőleszedésre, mint 

hogy felhívjon egy 

ügyfélszolgálatot.
Salesforce, 2015

““ Az utazási költségek 25%-át 

szánja repülésre az átlag Z 

generációs utas.
Expedia, 2018 

“

Utazó „Z” generáció – minden az 
élményről szól



„A millenial-ok nem utaznak olyan 

desztinációkra, amik nem néznek ki jól az 

Instagrammon.”
CBS NEWS, 2018 

„87%-ban keresik a következő utazáshoz az 

inspirációt közösségi médiákon”
Travel Professional News, 2017

‘52% nyilatkozta, hogy a Facebook-on 
nézelődve elkezdenek álmodozni a következő
útról még akkor is, ha épp nincs tervben 

utazás.”

„65%-ban Facebook nélkül nem tudnák, hol 

nyaralt a családjuk.”
‘’97%-ban posztolnak közösségi médián az 

élményeikről
Travel Professional News, 2017

Validáció





A digitális utazó – rangsor 2018

Helyezés Ország

10 (7) Dél-Afrika

11 Szingapúr*

12 Argentína*

13 Dél-Korea*

14 Hong Kong*

15 (11) USA

16 (14) Oroszország

17 (10) Olaszország

18 (12) Spanyolország

19 (13) Franciaország

A Global Report mellett a Travelport is 
kiadja a különálló részletes 
országelemzést.

Helyezés Ország

20 (16) Ausztrália

21 (15) Kanada

22 (17) UK 

23 (18) Japán

24 (19) Németország

*új résztvevő 2018-tól

Helyezés Ország

1 (1) India

2 (3) Indonézia

3 (4) Brazília

4 (2) Kína

5 Nigéria*

6 (8) UAE

7 Törökország*

8 (5)
Szaud-
Arábia

9 (9) Columbia

9 (6) Mexikó

válaszadó
25 országból

16,000



A mobil továbbra is központi helyen, 
az utasok a teljes szolgáltatás keresik

Legtöbb országban 
az utasok a 
telefonjukon 
foglalták és fizették 
legalább az utazás 
egy részét.

Kínában a 
megkérdezettek

100%-a
foglalt és fizetett 
már utazást az 
okostelefonján.



A mobil továbbra is központi helyen, 
az utasok a teljes szolgáltatás keresik

Használ olyan 
alkalmazást, ami 
megkönnyít a dolgát 
a desztináción

90%

Kedvenc 
alkalmazások: 
térkép, 
légitársaság, 
időjárás, 
közösségi média



A mobil továbbra is központi helyen, 
az utasok a teljes szolgáltatás keresik

használnak a keresés, 
foglalás és utazás során

Átlagban az utazók

10-12
alkalmazást



Tapasztalat a díjnyertes mobil élmények 
létrehozásában

40M+ letöltés

330 szakember

34+ iparági díj

4+ értékelés



Video 2 lásd külön



Utazási irodai mobil 
utaskommunikációs 
alkalmazás

Bemutatjuk a

Travelport 
Trip Assist
alkalmazást



Travelport Trip Assist –link külön



Limitált kapcsolódási pontoktól...

Utazás 
tervezése

Foglalás 
(e-mail, online)

Információs 
pult

Információs 
pult

Fax/Email 
segítség

UTAZÁS ELŐTT REPÜLŐTÉR DESZTINÁCIÓ



ÜZENET
Utazás 

tervezése

Repülőtéri 
transzfer foglalás

Ülőhely 
vásárlás

Kapu információ
Frissült az 

útvonalterv

ÜZENET
Járatkésés

ÜZENET
Repülőtéri váró

ÜZENET
A csomag a 10-es 

futószalagon 
érkezik

Hotel 
ellenőrzése: 

térkép

Check-in 
figyelmeztetés

Visszaút 
módosítása

ÜZENET
Várható 

érkezési idő

UTAZÁS 
ELŐTT

REPÜLŐTÉR48 ÓRÁVAL 
UTAZÁS ELŐTT

REPÜLÉS KÖZBEN DESZTINÁCIÓ UTAZÁS 
UTÁN

Személyre 
szabott 
ajánlat, 

visszajelzés
Vízum 

figyelmeztetés

...számos kapcsolódási pontig, a teljes 
gondoskodásig



Travelport Trip Assist –link külön




