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Presentation of  EuroGites – European Federation of Rural Tourism 

Member 
organisations from: 

Austria 

Belarus 

Belgium (Wallonie + Flanders) 

Bosnia-Herzegovina 

Bulgaria 

Croatia 

Cyprus 

Czech Republic 

France  

Georgia 

Greece 

Hungary 

Israel 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Luxemburg 

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Serbia 

Slovenia 

Slovakia 

Spain  

Switzerland 

United Kingdom 



Presentation of  EuroGites – European Federation of Rural Tourism 

What do we represent ? 

“Rural Tourism” = 
• Farm-Accommodation 

• Accommodation in private homes in rural areas 

• Either  B&B  or   Self-Catering units 

• Traditional Rural Gastronomy 

• Activities related to the accommodation 

• Special and thematic tourism based on rural assets  

• Active and nature tourism 



Presentation of  EuroGites – European Federation of Rural Tourism 

Importance of Rural 
Tourism in Europe 

• > 400.000  accommodation units   

• > 3.600.000 bedplaces  (2x the total capacity of Spain 

as second most important tourism destination in Europe) 

• > 100.000  other related services 

• 900.000 direct or indirect jobs 

• Generates  > 100.000 million EUR  income in 
rural areas 



Kansainvälinen asiakaskysely 2009-11 
3487 vastaajaa 55 eri maasta 

• Vastaajat:  
 31-40 v., matkustaa perheen kanssa, keskituloinen 
• Mitä mielikuvia maaseutumatkailu herättää:  
 aktiivinen loma, loma maatilalla, B&B-majoitus 
• Miten haluaa tehdä varauksen:  
 suoraan majoituspaikasta tai netistä 
• Mistä on löytänyt tiedot:  
 oma kokemus, netti, ystävien suositus 
• Brändin tai merkin tärkeys:  
 toisten suositus tärkeämpi 
• Mitkä logot tunnistetaan:  
 WWF, Natura2000, Eurogites, Euroflower 



…asiakaskysely jatkuu 

• Lisäarvoa tuovat:  
 kohteen hieno ympäristö ja sijainti 
• Majoituskohteen valintaan vaikuttavat:  
 hieno luonto ja maisemat, hintataso, runsas ja 
 luotettava tieto majoituksesta 
• Ensivaikutelmassa tärkeää:  
 ystävällinen ja henkilökohtainen vastaanotto, 
 tarkat tiedot majoituksesta, hyvin kunnossapidetyt 
 tilat 
• Tärkeää loman jälkeen:  
 hyvät muistot, ajatus ’voisin tulla uudestaan’, mukavaa 
 kerrottavaa ystäville 

 



 











Majoituskohteen itsearviointi 

• Varustelu 

• Ympäristö 

• Palvelut majoituskohteessa ja ympäristössä 

• Asiakkaan huomioiminen, yksityisyys, vaihtelu, 
elämyksellisyys 

• Turvallisuus 

 



Lisää ulkomaisia sivustoja 
 

ProAgria Länsi-Suomen matkailuhankkeen 
nettisivuilta 

www.proagria.fi/lansi 

 

• Kiitos! 

http://www.proagria.fi/lansi
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