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I.

REZULTATET KRYESORE TË SONDAZHIT

Nëpërmjet grafikëve, ky raport pasqyron rezultatet kryesore në total të sondazhit, ku secili
zë i grafikëve të mëposhtëm shënon të dhënat në total e të gjitha intervistave të kryera, gjatë
procesit të vjeljes së mendimit qytetar.
Në këtë sondazh, sipas qëllimit dhe objektivave të tij, u evidentuan çështjet e mëposhtme:

Grafiku 1. Vizita në Tiranë
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Grafiku 2. Kanalet e informimit
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Grafiku 3. Zyrat e informimit turistik
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Grafiku 4. Aksesi i Infopoint-it
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Grafiku 5. Vizita në atraksionet historike
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Grafiku 6. Vlerësim i përgjithshëm
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Grafiku 7. Ndikimi i veprimtarive kulturore dhe argëtuese
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Grafiku 8. Elementët ndikues në promovimin e turizmit
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Grafiku 9. Rekomandimi te turistët e tjerë
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Grafiku 10. Rikthimi i turistit për ta vizituar sërish Tiranën
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Grafiku 11. Demografia

a. Gjinia
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b. Grup-mosha
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II.

ANEKS 1 – PYETËSORI I SONDAZHIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE JASHTË
DREJTORIA E KOMUNIKIMIT ME QYTETARËT
SEKTORI I OPINIONEVE QYTETARE

Nr. i pyetësorit________

Pyetësor: Turizmi në Tiranë dhe promovimi i tij
Questionnaire: Tourism in Tirana and its promotion
Tiranë, më ___________2018

SEKSIONI I: Të dhëna demografike / Biodata
Kombësia /Nationality

Qyteti/ City

Gjinia / Gender
F

M

0-18

Grup-mosha / Age
31-40
41-50
51-65

19-30

Mbi /over 65

Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim evidentimin e cilësisë e turizmit dhe promovimin e tij në Tiranë. Ju sigurojmë që të dhënat që ju do
jepni janë krejtësisht për qëllim studimi dhe të ruajtura nga ligji.
This questionnaire is organized by the Municipality of Tirana and aims to identify the quality and promotion of cultural and historical tourism in Tirana. The data you
give are totally confidential protected by law.

SEKSIONI II: Pyetje mbi turizmin në kryeqytet / Questions about tourism

1. Është kjo hera e parë që vizitoni atraksionet turistike të Tiranës?
Is this your first time as tourist in Tirana?
Po/Yes

Jo/No

2. Prej cilit kanal e morët informacionin për të vizituar Tiranën?
Where you got the information for Tirana as your tour destination?
Media
Internet/Website
Tjetër/Other:______________

Tour operator

Miq/Friends

3. Jeni në dijeni që Bashkia e Tiranës ka zyrë informimi turistik?
Do you know that the Municipality of Tirana has a tourist information office?
Po/Yes

-

Jo/No

Pa përgjigje/ No answer

Nëse po, a është lehtësisht e aksesueshme?
If yes, is it easily accessible?
Po/Yes

Jo/No

4. Cilën nga këto monumente me vlera historike keni vizituar apo keni në plan të vizitoni?
Which of these historical monuments have you visited or you plan to visit?
Bunkart
Reja/ The Cloud
Sheshi “Skënderbej” / “Skenderbej” Square
Kalaja e Petrelës /Petrela’s Castle
Pazari i Ri/ New Bazar
Ura e Tabakëve/ Tanners Bridge
Kulla e Sahatit/ The Clock Tower
Mozaiku i Tiranës/ Mosaic of Tirana
Katedralja ortodokse/ Orthodox Cathedral

Katedralja katolike/ Catholic Cathedral

Xhamia e Et’hem Beut/ Et’hem Beu Mosque

Parku i Liqenit Artificial/Artificial Lake Park

Muzeu Historik Kombëtar/ National Historical Museum

Kalaja e Tiranës/ Tirana’s Castle
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Tjetër/Other:

5. Si e vlerësoni turizmin në Tiranë?
How do you evaluate tourism in Tirana?
Shumë e keqe – 1 2
Very bad

3

4

5

7 – Shumë e mirë
Very good

6

6. Sa ndikojnë veprimtaritë kulturore dhe argëtuese në nxitjen e lëvizjeve turistike në Tiranë?
In your opinion how much do cultural and entertaining events affect tourism promotion in
Tirana?
Shumë/A lot

Pjesërisht/ Partially

Pak/ A little

Aspak/ Not at all

7. Çfarë mendoni se ndihmon në promovimin e turizmit në Tiranë?
What do you think it would help to further promote tourism in Tirana?

a) Informacion më i gjerë nëpërmjet faqes zyrtare në internet të Bashkisë së Tirana (www.tirana.al)
dhe zyrave të informimit turistik.

Wider information through the official website, media and tourist information offices.
b) Spotet publicitare në vend edhe në kanale televizive ndërkombëtare
Video commercials in local and international media
a) Përmirësimi dhe zgjerimi i rrjetit të transportit publik dhe infrastrukturës rrugore.
Improving public transportation and road infrastructure.
b) Informacion më i detajuar, më i larmishëm dhe më i saktë mbi fjetjen (hotel, hostel, kamp, motel
etj.)
Expanded information on accommodation (hotel, hostel, camp, motel, etc)
c) Lehtësira për turistët (biletat për atraksione, transport publik etj.) në ditë apo për kategori të
veçanta.
Ticket facilities for tourists, on a specific day or category.
d) Bashkëpunimi me vendet/qytetet e tjera.
Tourism agreements with other countries / cities.
e) Tjetër/ Other:______________________________________________________________

8. A do ta rekomandoni vizitën turistike në Tiranë tek persona të tjerë?
Will you recommend visiting Tirana?
Po/Yes

Jo/No

Ndoshta/ Maybe

9. A do të riktheheni për të vizituar Tiranën në të ardhmen?
Will you visit Tirana again in the future?
Po/Yes

Jo/No

Ndoshta/ Maybe

16

17

