
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 پرسشنامه گردشگری غذایی 
 

گ دارای  غذ ردشگری  پرسشنامه  ب  21ایی  موثر  عوامل  بندی  اولویت  و  بوده که جهت شناسایی  توسفعه  سوال  ر 

(  ، ترفیع، قیمت و توزیع  مولفه ای اصلی ) محصول  4دارای اریابی می باشد و  ذا با تاید بر آمیخته بازردشگری غگ

 ذاری شده است. مره گشد و بر اساس طیف لیکرت ) خیلی کم تا خیلی زیاد ( نمی با
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      برندسازی محصوالت مختلف غذایی     1

      ارائه محصوالت غذایی با کیفیت محلی در سطح استان  2

      افزودن غذاهای محلی در منوی هتل ها 3

      استاندارد سازی واحدهای پذیرایی ملی و بومی  4

های عرضه و فروش  محصوالت غذایی بومی  ایجاد بازار ها و غرفه 5

 های منطقه و محلی در قالب سوغاتی

     



تبلیغات و اطالع رسانی در مورد رستوران ها و محصوالت غذایی   6

کتابچه راهنما، های عمومی، جراید،  خاص استان از طریق رسانه

 های اینترنتی و ... وبسایت

     

جشنواره 7 مشارکت  برگزاری  و  استان  محلی  و  بومی  غذایی  های 

 های بومی و محلی بازدیدکنندگان در تهیه و طبخ خوراک

     

در   8 معین  فصول  در  غذا  با  مرتبط  فرهنگی  رویدادهای  برگزاری 

جشن )مثال:  مختلف  برداشت  مناطق  مختلف  های  محصوالت 

 غذایی مانند جشن برداشت محصول گیالس در نیشابور( 

     

معرفی جاذبه های غذایی استان توسط راهنمایان گردشگری در   9

 قالب تورهای عمومی و اختصاصی )تور خوراک( 

     

مورد   10 و  غذایی  از محصوالت  گردشگران  انتظارات  و  نیازها  درک 

 ای های توسعهریزیعوامل در برنامهتاکید قرار دادن این 

     

11  ==================================================      

های غذایی امکان دسترسی آسان و اقتصادی گردشگران به جاذبه 20

 و بازارهای عرضه محصوالت غذایی محلی 

     

جاذبه 21 غذایی  هاتوزیع  محصوالت  تمامی   و  به  مناطق    در  استان 

 جای تمرکزدر یک مکان خاص 

     

 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  مخالفم مخالفم کامال  گزینه   

 5 4 3 2 1 امتیاز 

 

 


