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CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing).

Qüestionari:
Entrevistes online amb un qüestionari

semiestructurat de 30 minuts de durada.

Disseny Qüestionari: BrainTrust

Camp:
El treball de camp es va dur a terme durant el mes de 
febrer de 2019.

Codificació i Tabulació: BrainTrust.

Anàlisi: BrainTrust.

Realització Metodologia

Univers

Persones nascudes amb posterioritat a 1980 (NextGen) residents a Espanya. Els nascuts anteriorment (XYGen) s’han considerat com a
grup de contrast.

Mostra

2.779 enquestes de les quals 1.022 corresponen a les generacions NextGen i 1.757 per a les generacions XYGen.

Entrevistes realitzades a Espanya, distribuïdes geogràficament, a fi de garantir la representativitat de la població espanyola total.
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Aquests factors posen de manifest que les generacions més joves utilitzen “excuses” per escollir la 

destinació (un viatge de feina, visitar un amic o participar en un esdeveniment musical). La capacitat de 

les destinacions i els intermediaris per generar aquestes excuses i comunicar-les adequadament al 

mercat pot ser clau per atraure els viatgers més joves.

Hàbits i motivacions: escollir una destinació
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• La recomanació de familiars i amics té 

més pes en l’elecció de la destinació.

Hi ha 4 factors molt rellevants en els quals les generacions Millennial i Z sobresurten per sobre de la 

resta en el moment d’escollir una destinació de vacances:

• La visita a familiars i amics és un element 

molt rellevant a l’hora d’escollir una 

destinació.

• En moltes ocasions escullen els llocs on 

anar per la presència d’esdeveniments

(musicals, artístics, esportius, etc.).

• Molt més propensos a prolongar els 

seus viatges de feina per conèixer el lloc i 

gaudir de dies d’oci (bleisure).
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Hàbits i motivacions: formats de viatge
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• Fan viatges més curts (52% menys d’una 

setmana) amb una durada mitja de 7,5 

dies en front dels 8 dies de la resta de 

generacions. Els viatges de més d’una 

setmana són residuals.

Les generacions més joves estan canviant la manera de consumir els viatges

• Utilitzen molt més la intermediació 

online: otas i / o agregadors / 

comparadors (un 21% vs 13% d’us en 

agregadors).

• Contracten molt més serveis individuals i 

molt menys paquet organitzat (13% vs

7%): les motivacions per escollir 

destinacions pot tenir a veure amb aquest 

fet.

• Els hi resulten interessants nous 

conceptes com el producte “itinerari” i el 

producte “fly & drive”, que 

previsiblement tindran un creixement 

destacat en els propers anys.

• Són menys fidels a les destinacions 

que visiten: menys d’un 30% acostuma a 

repetir la destinació, i només la meitat 

l’allotjament. La capacitat de fidelitzar 

esdevé un repte.
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Hàbits i motivacions: allotjament
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• Les generacions més joves es decanten per 

un altre tipus d’allotjament: els hostels, els 

apartaments turístics i els bed&breakfast

tenen major penetració en aquest tipus de 

viatgers que en les generacions menys joves.

La indústria de l’allotjament és una de les 

més afectades per la irrupció de les noves 

generacions. L’allotjament és el mitjà o la 

finalitat?

• No hi ha grans diferències en quant als 

aspectes claus pels que es valora un 

allotjament, excepte en la facilitat de 

comunicació de l’allotjament, atribut que els 

joves valoren un 20% més que les 

generacions X o Baby boomer. Pel contrari, 

els restaurants o els serveis addicionals de 

l’hotel tenen menor rellevància.
• A banda de l’economicitat, aspectes com la 

ubicació, la possibilitat de gaudir 

d’experiències diferents, etc... són 

motivacions que fan que l’elecció sigui una 

altra respecte a l’hotel tradicional.

• Els nous conceptes d’hotel (ecofriendly, 

gastrohotels i only adults) tenen un major 

nivell d’acceptació pels nascuts a partir de 

1980, confirmant el canvi de concepte 

d’allotjament que va associat a les properes 

generacions.
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Hàbits i motivacions: oci
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• Els joves gasten 2 punts percentuals 

menys del seu pressupost en allotjament i el 

dediquen a oci en la destinació, el que 

sumat a les compres, restaurants i altres 

aspectes, reflecteix que gairebé el 50% del 

seu pressupost  el gasta al lloc del viatge.

L’oci a la destinació és un element clau.

• En canvi, fan menys excursions i menys 

experiències de salut i benestar.

• A la destinació realitzen moltes més visites 

guiades (incloent free tours) i participen més 

en esdeveniments, espectacles i activitats 

esportives. Que una destinació pugui oferir 

aquests aspectes és clau per aconseguir 

atraure aquest públic.

• La majoria d’aquestes activitats les 

busquen i reserven a través del mòbil, 

per tant s’han de poder localitzar i 

contractar a través de dispositius digitals. 

El que no està al mòbil no existeix.

• Tot i que no són propensos a contractar 

“paquets”, algunes activitats sí que les 

reserven en origen, de manera que tant 

per a les destinacions com per als 

proveïdors de la indústria de viatges, 

incloure la possibilitat de reserva i oferir-la 

pot suposar una oportunitat.

Unitat de Model Turístic i 
Recerca

Enquesta a les noves generacions de turistes
Mercat espanyol



Hàbits i motivacions: competència
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• No és fàcil determinar la competència de 

les destinacions: es tracta de països 

propers geogràficament? Els que tenen 

oferta semblant? Influeix la imatge de la 

destinació en els potencials viatgers?

Entendre i saber quina és la imatge que transmet la 

teva destinació, és clau per identificar competidors, 

target i formes d’atraure els viatgers.

• Les generacions joves identifiquen 5 grans 

grups de destinacions dintre d’Europa:

• Comprendre la imatge que es té de cada 

país i els atributs pot resultar fonamental.

• Estar associat molt clarament a un 

concepte té com a avantatge poder 

transmetre un missatge clar, homogeni i 

ser reconegut, per contra limita el target

de persones a qui adreçar-se.

Natura: Noruega i Islàndia principalment.

Cosmopolita: Alemanya, França, Països 

Baixos...

Cultura: Itàlia, República Txeca, Polònia...

Exclusivitat: Suïssa, Suècia i Dinamarca

Relax: Malta i Croàcia.
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Hàbits i motivacions: segments NextGen
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Tot i que és habitual pensar que tots els integrants d’una mateixa 

generació són iguals, la realitat és molt diferent. Hi ha 3 variables 

que permeten comprendre les diferències entre aquests 

segments:
L’oferta i el tipus de comunicació 

per arribar a cada segment ha 

de ser diferent, no serveix tractar 

tots el joves per igual.

• El nivell de seguiment de tendències molt elevat en alguns 

casos (hiperconnectats o “culturetes”) i molt poc en d’altres 

(outsiders).

• Ús de XXSS, tot i que guarda relació amb el seguiment de 

tendències.

• Intensitat vital: s’observen grups que intenten ocupar tot el 

seu temps lliure amb plans, a diferència dels que es volen 

prendre la vida amb més calma.
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Hàbits i motivacions: segments NextGen
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Analitzant els patrons de consum generals i de viatges en particular, s’identifiquen 6 perfils diferents:

Temps de gaudi (36%)

• Grup on predominen les dones, amb un nivell de formació alt. 

• Els agrada la música i les sèries i per això utilitzen plataformes online.

• Prefereixen tenir el seu temps lliure molt ocupat en plans, abans de quedar-se a casa.

• Quan viatgen: els agrada conèixer llocs nous. Els mou la cultura. Els agrada viatjar amb 

amics.

• S’allotgen en apartaments turístics ben comunicats.

• Viatgen principalment per Europa amb línies aèries low cost. 

• Escullen els seus viatges mitjançant serveis independents i s’informen a través de blogs

especialitzats. 

• Són els que dediquen més temps a gaudir del viatge i els agrada reservar prèviament 

activitats com visites guiades, esdeveniments culturals i espectacles.
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Hàbits i motivacions: segments NextGen
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Trekker (18%) 

• Majoritàriament dones que viuen en parella amb fills o sense fills. 

• Acostumen a viure en grans capitals.

• No són molt amants de la tecnologia, però els agrada llegir llibres electrònics i 

utilitzen apps per gestionar productes o serveis. Una mica actives en xarxes socials.

• Quan viatgen: els principals interessos són la natura i la gastronomia. 

• Viatgen principalment per Espanya i ho fan en cotxe propi. 

• S’allotgen en hotels de muntanya que reserven directament a la destinació i els 

restaurants són el principal aspecte a l’hora de reservar-los. 

• Prefereixen contractar serveis solts en lloc de paquets organitzats.

• Els agrada viure experiències noves, gaudir de la gastronomia local i del patrimoni. 

• Contracten les activitats a la destinació: experiències gastronòmiques i 

enològiques, esportives i salut i benestar.
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Hàbits i motivacions: segments NextGen
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“Vell/jove” (18%)

• Major presència de dones amb nivell bàsic d’estudis, que viuen fora de capitals en 

parella amb fills o sense fills.

• No són molt usuàries de la tecnologia i prefereixen compres presencials.

• Els agrada la tranquil·litat i passar temps a casa.

• Quan viatgen: els motiva principalment el relax i l’entreteniment.

• No fan molts viatges al llarg de l’any i les estades són curtes i en parella.

• Destinacions nacionals en cotxe propi.

• S’allotgen tant en hotels de platja com en apartaments turístics, buscant sempre bones

instal·lacions.

• Reserven amb poca antelació mitjançant paquets organitzats.

• No mostren massa interès per fer activitats a la destinació.

• Són el grup que més temps dediquen a reservar el viatge i s’informen a través 

d’agències de viatges presencials.
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Hàbits i motivacions: segments NextGen
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Hiperconnectat (11%)

• Majoritàriament homes amb un nivell d’estudis mitjà.

• Perfil molt digital ja que organitzen la seva vida a través de dispositius electrònics, usuaris 

de plataformes en streaming i us d’apps.

• Els agrada provar coses noves i van amb les últimes tendències.Tenen un estil de vida sa 

i els agrada tenir molts plans abans de quedar-se a casa. 

• Usuaris de xxss per compartir el seu dia a dia. Compren per internet, marques i els agrada 

un tracte exclusiu i personalitzat.

• Quan viatgen: els interessa conèixer llocs nous, viatgen sols i prefereixen destinacions 

europees.S’allotgen en hotels urbans i de platja i els escullen en funció de l’exclusivitat, 

instal·lacions i facilitats de pagament. Utilitzen línies aèries low cost.

• Usuaris d’agregadors i comparadors online i es decanten per paquets dinàmics.

• Pressupost per viatge més alt que la resta, 857€.

• Dediquen més temps a reservar i amb més antelació i a compartir l’experiència.

• Gaudeixen de moments d’autoreflexió i recopilar fotos i objectes que els recordin el 

viatge. 
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Hàbits i motivacions: segments NextGen
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“Cultureta” (10%) 

• Major presència d’homes amb un nivell d’estudis alt i que viuen principalment sols. 

• Usuaris de plataformes en streaming. Utilitzen aplicacions per gestionar els serveis o 

productes. Compren online i sempre busquen i comparen preus. 

• No són de gustos fixos i prefereixen provar coses noves. 

• Els motiva un estil de vida sa i estan conscienciats amb el medi ambient i la sostenibilitat.

• Quan viatgen: conèixer el patrimoni i assistir a concerts. Viatgen sols per gaudir de 

moments d’autoreflexió, també els motiva la gastronomia. 

• Són el grup que fa els viatges més llargs.

• Reserven l’allotjament directament amb la companyia i es decanten pels que ofereixen 

serveis addicionals i facilitats de pagament.

• Contracten serveis independents. Dediquen més temps a pensar i plantejar el viatge i 

utilitzen blogs especialitzats.

• Pressupost per viatge 925€. Escullen companyies aèries tradicionals.
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Hàbits i motivacions: segments NextGen
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Outsider (7%) 

• Estudiants de nivell alt, amb estudis de tercer grau. Viuen amb els pares o comparteixen pis.

• No tenen un perfil molt tecnològic ja que prefereixen la compra cara a cara. No mostren cap 

interès per les XXSS. No són molt seguidors de modes i no es decanten per marques. Tampoc 

els crida l’atenció el tracte exclusiu a l’hora de comprar.

• Quan viatgen: els motiva visitar família o amics i s’interessen pel patrimoni.

• El número de viatges supera la mitjana i ho fan amb familiars o amics.

• Viatgen per Europa amb autobús i tren, tot i que també utilitzen vols low cost.

• S’allotgen en cases de lloguer i hostals tot i que escullen segones residències o cases 

d’amics quan els visiten.

• Els canals de reserva són l’agència tradicional o directament amb la companyia i són 

reticents a la compra online.

• Els agrada sentir-se un més del lloc on viatgen.

• Dediquen molt temps a planificar el viatge i prefereixen activitats pre-reservades com 

excursions i esdeveniments culturals i contractar visites guiades i esdeveniments 

esportius a la destinació.
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