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DESCRIPCIÓ DEL ESTUDI

• El treball de camp entre els mesos de juliol i agost de 2014 als hotels, aparthotels i 
apartaments de 2, 3, 4 i 5 estrelles associats o familiaritzats a l'Associació Hotelera 
de Cala Millor i Sa coma.

• Per a la realització del Observatori, vàrem distribuir qüestionaris redactats en els 
quatre idiomes més comuns entre els freqüentadors de la zona, com són l'alemany, 
l'anglès, el castellà i el francès, estructurats amb respostes úniques i tancades i 
també amb respostes múltiple, dirigits a conèixer diversos aspectes de la relació 
dels turistes amb els temes a investigar. 

• En el curs de la investigació se varen distribuir més de 1800 qüestionaris, dels que 
es varen completar 670. 

• A nivell estadístic podem dir que l'univers poblacional enquestat és suficient per 
obtenir un marge d'error del 4% i amb un nivell de confiança del 96%.



COMPOSICIÓ SOCIODEMOGRÀFICA I 
CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA

La primera dada significativa que evidenciem és la que hi 
va haver una disminució de l'edat mitjana dels visitants al 
conjunt de la nostra destinació turística
La disminució de l'edat mitjana és més sensible entre els 
turistes ja familiaritzats amb el destí fet que probablement 
indica un potencial procés de regeneració d'aquesta part 
essencial dels visitants locals

De dins dels grups nacionals els espanyols varen resultar 
els més joves seguits per els alemanys. Dels entrevistats, 
els noruecs varen obtenir la mitjana d’edat més alta



Turistes en parella segon grup d'edat i freqüentació de la destinació

 
1ª vegada a 

Mallorca
1ª vegada a Cala 

Millor
Repetidor 
habitual

Recuperats

"<20" 1,7% 1,0% 0,0% 0,6%
"21-25" 5,8% 2,0% 0,0% 3,2%
"26-32" 6,4% 6,6% 2,1% 7,6%
"33-41" 6,4% 5,6% 2,8% 1,9%
"42-51" 6,4% 7,1% 9,2% 5,1%
"52-65" 6,9% 5,6% 8,5% 12,1%
">65" 0,6% 1,0% 3,5% 1,9%

Progenitors o famílies amb fills segon grup d'edat i freqüentació de la destinació

  1ª vegada a 
Mallorca

1ª vegada a Cala 
Millor

Repetidor habitual Recuperats

"<20" 3,5% 0,5% 0,7% 1,9%
"21-25" 1,2% 0,5% 0,7% 1,3%
"26-32" 3,5% 3,0% 5,7% 1,3%
"33-41" 15,6% 15,7% 9,9% 12,1%
"42-51" 13,9% 19,2% 14,2% 20,4%
"52-65" 2,3% 4,5% 7,8% 3,2%
">65" 0,0% 1,0% 0,0% 1,3%

• L’amplia representació de les diferents 
grups d’edat dels progenitors i  les 
famílies amb fills entre els repetidors 
habituals

• La major facilitat per retenir i fidelitzar  els 
representant d’aquest subgrup específic 
de visitants

• La presencia de parelles sense fills 
tendeix a concentrar-se entre els més 
adults a segona que se fidelitza el client

• Això ens pot indicar una major dificultat a 
fidelitzar els subgrups més joves de les 
parelles  DINKY’s (Double Income’s No  
Kids Yet)



Sistema de reserves segon freqüentació del destí 

Sistema de reserva segon nacionalitats 
• La importància de les agencies de viatge tradicionals 

es manté alta, especialment entre els turistes que 
venen per 1ª vegada a Mallorca. 

• El 60,5% del total de les reserves se realitza en 
agencies tradicionals, el 68% entre els turistes novells 
en la illa.

• El 71,7% dels turistes alemanys se dirigeix a la seva    
agencia de confiança a la hora de reservar.

• Important i sostingut creixement de les reserves on-
line, especialment entre les OTA’S (On-line Travel 
Agency): 2011 18,6%, 2014  28%, amb un creixement 
del 50%  en 3 anys.

• Les reserves en Agencies On-Line atreuen més als 
turistes que ja coneixen Mallorca i el seu pes, el 
47,2%, és molt important entre els turistes britànics.



PRINCIPALS INFLUENCIES EN LA ELECCIÓ DEL 
DESTÍ TURÍSTIC

• Les respostes a les raons o “inspiracions” principals per visitar-
nos ens suggereixen que:

 La bona imatge que té el nostre destí entre les agencies 
de viatges tradicionals se reflecteix en el 41% de turistes, 
no coneixedors de l’illa, que ens han escollit gracies al 
seus consells. 

 A nivell general, la promoció “informal” del destí, que seria 
la suma de les experiències anteriors y dels consells dels 
amics y coneguts, sumen quasi el 50% de les principals 
raons, per visitar-nos. 

 La força que demostren els “consells dels amics” com 
inspiradors del viatge, ens confirma l’optima impressió que 
se'n duen de Cala Millor els nostres visitants, i també 
ratifica la importància de les relacions de confiança com 
font d’inspiració de las vacances. 

 També determinant resulta la informació promocional 
present a internet especialment per el que fa als grups de 
turistes menys familiaritzats amb la nostra destinació

Raons per elegir el destí segon coneixement previ de la zona



DINÀMIQUES ASSOCIADES A LA ESTADA DELS 
ENTREVISTATS

Règim d’allotjament turistes entrevistats

• El tot inclòs passa a ser el règim més utilitzat entre els entrevistats. En 2011 era el 2º amb el 38,6% 
de preferències, en 2014 registrà un 41,6%.

• Vàrem observar una sensible disminució entre els enquestats que s’allotjaven en règim de mitja 
pensió, que passen del 49,4% de 2011 al 39,4% actual



Règim d’allojament a segona de la situació de viatge

Règim d’allotjament segons la freqüentació de la destinació

• Els turistes repetidors habituals i els 
recuperats son majoritaris entre els que 
s'allotgen en mitja pensió.

• Més del 50% dels que ens visiten 
acompanyats per els fills  elegeixen el 
tot inclòs com a règim residencial

• Per un altra banda, la mitja pensió, i 
encara més la solució  de 
Bed&Breakfast, resulten els favorits 
entre les parelles sense fills.



Mitjana duració vacances

Estada mitjana segon règim d’allotjament

Estada mitjana segon freqüentació destinació turística

• El temps d’estada més comú és el comprès entre una setmana i deu 
dies amb més del 50% de les respostes

• La ponderació de les dades ens dona una mitjana total de 9,7 dies de 
estada

• Per freqüentació del destí, son els clients més fidelitzats els que més 
temps es queden al nostre territori

• La mitjana d’estada baixa sensiblement entre els turistes a la seva 1ª 
experiència a Mallorca

• Els usuaris allotjats amb règim de mitja pensió i visitants habituals 
de la nostra zona pareixen ser els que realitzen vacances més 
llargues



Anterioritat de la reserva segon nacionalitats més representades

Anterioritat de la reserva segon sistema de reserva utilitzat Anterioritat de la reserva segon freqüentació

• A nivell general un 42,7% dels nostres visitants realitza la seva 
reserva amb més de 6 mesos de antelació

• Les pàgines web’s especialitzades s'utilitzen més per les 
reserves amb menys antelació

• Els turistes més familiaritzats amb la nostra destinació son els 
que amb més temps efectuen la reserva

• Els turistes espanyols son els que, tendencialment, reserven 
amb menys temps de antelació



Despesa  diària prevista

Despesa mitjana prevista segon règim d’allotjament

• Per el que fa a la despesa extra hotelera la mitjana 
ponderada d’intenció o previsió de gasto va ser 
d’un 69,22€ diaris

• Les evidencies indiquen que: quan més complet 
el paquet de vacances, menys pressupost de 
despesa extra hotelera trobem



USO I CONSÚM DE TECNOLOGIA 
MULTIMEDIA ENTRE ELS TURISTES 

ENTREVISTATS
• Hem enregistrat un augment considerable de turistes 

que diuen viatjar amb més d’una eina tecnològica, o 
turistes “multipantalla”

•  també hi a un igualment important descens d’usuaris 
que no usen cap eina de comunicació digital, o 
turistes “analògics”

• La tendència a la baixada en la edat mitjana dels 
nostres visitants, així com la constant expansió de l’ús 
de les noves tecnologies de la informació durant les 
vacances, indiquen que les percentuals de turistes 
”multipantalla” no deixaran de créixer en els anys a 
venir



Serveis tecnològics preferits en la nostra destinació segon tipologia d’usuaris

Informació de la destinació més cercada a internet segon tipus d’usuari tecnològic

• El WIFI gratis resulta ser el servei més 
apreciat i probablement més necessari entre 
els nostres visitants

• Que quasi un terç dels turistes que es 
declaren “analògics” prefereixen disposar 
d’una pàgina web completa, ens indíca la 
importància que aquesta eina encara suposa 
entre una gran franja de població

• Hotels i platges acaparen la cerca d’informacions  
sobre la nostra destinació entre tots les tipologies 
de turistes

• L'interès resulta important també cap a les 
activitat turístiques complementaries i culturals

• El recurs a les xarxes socials en la cerca 
d'informacions s’expandeix entre els turistes més 
familiaritzats con la tecnologia



TENDÈNCIES EN LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS 
TURÍSTIQUES COMPLEMENTARIES I 

AVALUACIÓ DE LA SEVA OFERTA
• Mes de la meitat dels entrevistats declara dedicar-

se al “shopping” com a principal activitat 
complementaria a la platja

• Poc menys del 50% dels entrevistats s’orienta per 
la visita a altres localitats de l’illa

• Quasi un terç dels enquestats dedica pressupost i 
temps a excursions en vaixells

• Crida l’atenció el relativament baix interès 
demostrat per les activitats en la naturalesa

• Freqüentar discoteques y assistir a esdeveniments 
culturals o esportius demostren no estar entre els 
preferits dels nostres visitants



 Avaluació oferta activitats alternatives

Avaluació activitats alternatives segon coneixement previ del destí

• Globalment l’oferta d’activitats complementaries i 
la possibilitat d’aprofitar d’aquestes és vista molt 
positivament per els nostres visitants

• Que el descontent amb aquest tipus d’activitats 
no superi el 15% global demostra la gran 
acceptació i la amplitud de possibilitat que ofereix 
el nostre destí

• La desagregació de les dades  a segona del nivell 
de coneixement i freqüentació de la zona ens 
indica que els clients fidelitzats resulten 
globalment més satisfets amb aquest aspecte de 
la nostra oferta turística

• Aspecte encara més positiu és que a poca 
distancia trobem els a la 1ª vegada a Mallorca

• Per contra, els nous visitants ja coneixedors de la 
realitat turística mallorquina, pareixen demostrar 
menys entusiasme dels altres grups



VALORACIÓ DE LES PLATGES I ELS 
SERVEIS ASSOCIATS

Els aspectes majorment apreciat de les nostres platges varen 
ser:
• Les condicions generals,  que inclouen el manteniment i la 

neteja
• Les condicions de la mar, que fan referencia a la neteja i la 

transparència de les aigües
• La sensació de seguretat en la platja

Per el contrari, els aspectes més crítics varen ser:
• El cost del lloguer de para-sols i hamaques
• La situació dels serveis higiènics
• L’animació

Les mancances rellevades en diferents serveis en alguns casos 
i el cost d'aquests en altres casos, redueixen la sensació de 
plaer provat freqüentant les nostres platges, principal atractiu 
turístic del nostre destí, i ens índica clarament els elements a 
millorar per augmentar la satisfacció dels nostres visitants.



Avaluació platges i relatius serveis a segona de la freqüentació

condicions 
generals de 

la platja

servei de 
lloguer 

para-sols  
hamaques

cost lloguer 
para-sols-
hamaques

quantitat y 
qualitat 
serveis 

higiènics

Animació 
a la platja

accessibilitat 
minusvàlids

condicions 
generals 
de la mar

Tranquil·litat 
en la platja

seguretat a 
la platja

serveis 
complementaris 
de platja (motos 

de agua, 
piragües…)

Mitjana 
total

costa dels 
pins 7,8 8,3 7,3 7,7 6,9 6,7 7,2 7,3 7,7 6,5 7,3

Cala Bona 6,6 6,8 6,2 6,2 5,3 7,2 6,5 6,8 6,8 5,7 6,4

Cala Millor 7,9 7,2 5,6 5,9 6,1 6,9 7,8 6,8 7,7 7,5 6,9

Sa Coma 8,2 7,6 6,5 6,6 6,4 7,3 8,1 7,4 8,0 7,1 7,3

Analitzant les valoracions a segona de la freqüentació veiem que:
• Cala Bona amb una mitjana de 6,4 resulta ser la menys atractiva de les platges especialment per les 

carències en l’animació i els serveis complementaris. Com a nota positiva s’ha de evidenciar el 7,2 que rep 
l’accessibilitat per minusvàlids

• Cala Millor es queda per davall de la mitjana, frenada més per la mediocritat i falta de excel·lència en el seu 
conjunt, que per les carències rellevades.

• La platja de Costa dels Pins obté unes valoracions millors respecte a les dues precedents en gairebé tots els 
aspectes i ressalta la seva oferta de para-sols i hamaques on podem trobar els apreciats llits balinesos.

• Sa Coma gràcies als seus tres excel·lents, en condicions de la platja i del mar, i en seguretat, encara que no 
millorant la mitjana de Costa dels Pins, se la pot considerar la millor valorada pels seus freqüentadors.



Avaluació platges y relatius serveis segon coneixement previ del destí

condicions 
generals de 

la platja

servei de 
lloguer 

para-sols  
hamaques

cost lloguer 
para-sols 

hamaques

quantitat y 
qualitat 
serveis 

higiènics

Animació 
a la platja

accessibilitat 
minusvàlids

condicions 
generals de 

la mar

Tranquil·litat 
en la platja

seguretat a 
la platja

serveis 
complementaris 
de platja (motos 

de agua, 
piragües…)

Mitjana 
total

1ª vegada 
Mallorca y 
Cala Millor

7,8 7,2 5,9 6,5 6,3 7,3 7,9 7,1 7,8 7,3 7,1

1ª vegada a 
Cala Millor

7,9 7,3 6,0 6,1 6,0 6,7 7,6 6,9 7,7 7,3 6,9

repetidor 
habitual

7,6 7,1 5,7 6,0 6,3 7,0 7,6 6,9 7,6 7,0 6,9

turistes 
recuperats

7,9 7,4 6,0 5,9 6,0 6,9 7,7 6,9 7,7 7,3 7,0

La satisfacció amb les platges i els serveis associats vist a segona del nivell de freqüentació prèvia del nostre destí, 
ens diu que:
• La absència de grans diferencies en les mitjanes registrades com també en cada un dels aspectes avaluats, 

demostren un ampli consens dels entrevistats sobre els que son els punts forts i febles dels conjunt de l’oferta 
de les platges locals

• Els contrast d’aquesta unanimitat amb les amplies diferencies registrades en el anàlisis de les diferents platges, 
ens hauria d’orientar a identificar les problemàtiques platja per platja, diferenciant e individualitzant les 
actuacions dirigides a millorar-ne les condicions generals. 



VALORACIÓ DELS SERVEIS I DELS 
PRODUCTES TURÍSTICS PRIVATS

Valoracions generals serveis i  productes turístics privats
A nivell general veiem que:
• les instal·lacions hoteleres i els serveis oferts per 

aquests amb un 8,5 i 8,7 se situen com els més 
valorats entre els avaluats

• Notes positives vénen també pels que fa la 
restauració i el shopping 

• L'oferta d'oci nocturn i l'oferta d'activitats 
culturals, tots dos amb un 6,9, i el cost de les 
activitats de turisme actiu, que amb un 6,7 son els 
aspectes que menys acceptació ha trobat.

• a nivell general els serveis privats reben una bona 
valoració arribant al notable en la gran majoria 
dels elements analitzats i aconseguint una molt 
bona mitjana total  de 7,4



Avaluació productes y serveis privats segon freqüentació
Qualitat de 

les 
instal·lacions 

hoteleres

Qualitat 
del servei 
al hotel

Oferta 
gastronòmica 

dels 
restaurants

Nivell dels 
preus dels 

restaurants

Serveis i 
instal·lacions 
restaurants

Quantitat i 
qualitat  bars 
 cerveseries

Preus bars i 
cerveseries

Quantitat i 
varietat 
locals de 

oci 
nocturn

Oferta de 
shopping

Atenció al 
client en els 
comerços

Preus 
oferta 

comercial

Qualitat  
cost taxis

Oferta de 
turisme 
actiu i 

esportiu

Cost 
activitats 

turisme actiu

Oferta 
activitats 
culturals

Mitjana 
total

1ª vegada 
Mallorca

8,4 8,8 7,8 7,6 7,9 7,6 7,3 7,1 7,4 7,5 7,3 7,1 7,4 6,9 6,8 7,5

1ª vegada a 
Cala Millor

8,3 8,6 7,7 7,4 7,6 7,4 7,0 6,9 7,2 7,3 7,0 7,1 7,2 6,8 7,0 7,4

turistes 
repetidors

8,6 8,7 7,8 7,5 7,8 7,4 7,0 6,6 7,5 7,3 7,0 6,9 6,8 6,5 6,6 7,3

turistes 
recuperats

8,6 8,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,4 7,1 7,6 7,2 7,2 7,2 7,3 6,8 7,0 7,6

El anàlisis a segona del nivell de coneixement de la zona evidencia que:
• hi ha una significativa uniformitat d'opinions ens els visitants enquestats, que confirma l’alt nivell d'apreciació 

general observat també en el gràfic anterior

• El nivell lleugerament més baix en les valoracions per part dels turistes habituals en la nostra zona en alguns 
elements examinats fa baixar mínimament la seva mitjana global. 

• Encara que siguin diferències pràcticament irrellevants, no cal minimitzar la seva importància vist que la 
trobem en el grup de turistes més fidelitzats del nostre destí turístic.



VALORACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
ORIENTATS AL TURISME I DE LA 

CONVIVÈNCIA
Avaluació global serveis públics

Per el que fa al serveis públics avaluats a nivell general apreciem que:
• Encara que no s'arribi a la excel·lència en cap aspecte avaluat, una bona 

part d'aquests aconsegueixen un notable, destacant la sensació de 
seguretat i la convivència com els aspectes millor valorats

• És rellevant també la valoració positiva de les Oficines d’Informació 
Turística que reben un 7,3

• Tots els altres elements arriben a un aprovat alt fet que descriu la bona 
acceptació d'aquestes infraestructures i serveis entre els enquestats.

• Entre els elements a millorar: la situació de les zones verdes i les àrees 
de jocs per els nins pareixen les que més acceptació rebrien vist el perfil 
típic dels nostre visitants



Avaluació serveis públics segon zona de residència
Condicions 

carrers i vies 
públiques

Quantitat 
zones 
verdes 

urbanes

Condicions 
zones verdes 

urbanes

Servei 
de bus

Patrimoni 
històric 

local

Accessibilitat 
per a 

minusvàlids

Instal·lacions 
esportives 
públiques

Parcs i zones 
de jocs per a 

nins

Servei 
de tren 
turístic

Oficines d' 
Informació 

Turística

Seguretat i 
tranquil·litat

Convivència 
con la 

població 
local

Mitjana 
total

Cala bona-
Costa dels 

Pins
7,1 6,9 7,0 6,6 6,8 6,8 6,4 6,6 7,0 7,0 7,2 7,1 6,9

Cala millor 7,2 6,9 6,9 7,2 6,8 6,7 6,5 6,9 7,0 7,2 7,3 7,4 7,0
Sa coma-

S‘Illot
6,9 6,7 6,8 7,0 6,8 7,1 6,6 6,7 6,6 7,4 7,7 7,7 7,0

Les impressions dels entrevistats  a segona de la seva zona de residencia ens indiquen que:
• A diferencia de les platges la situació de la provisió de serveis públics és bastant similar al llarg dels tres 

nuclis analitzats

• En cap de les zones avaluades els parcs de jocs per els nins superen la mitjana total

• De tota manera, les valoracions fetes pels entrevistats, ens retornen una imatge menys satisfactòria 
que la registrada en l'oferta privada, símptoma de la inferior personalitat de la intervenció i presència 
pública en el territori.



VALORACIÓ DEL ENTORN NATURAL 
LOCAL Valoració general de l’entorn natural

De les valoracions del mediambientals realitzades podem destacar:
• El 7,3 de mitjana demostra l’apreciable grau de satisfacció aconseguit globalment pels nostres 

paratges naturals.

• Les notes més altes descriuen un entorn ben conservat i bastant atractiu, adequadament 
senyalitzat i accessible i poc contaminat.

• L’inferior nivell de satisfacció amb la contaminació acústica reflexa la difícil convivència, que les 
moltes activitats relacionades amb l'oci i la diversió en una destinació turística signifiquen, per 
les diferents tipologies de turistes presents.



Avaluació entorn natural segon zona de residència

 

Neteja i 
conservació 

entorn 
natural

Bellesa i 
atractiu  
entorn 

natural local

Promoció 
entorn 
natural

Accessibilitat i 
senyalització 

senders  camins

Contaminació 
atmosfèrica 

local

Contaminació 
acústica

Mitjana 
total

Cala bona-
Costa dels Pins

7,7 7,6 7,2 7,5 7,3 7,0 7,4

Cala millor 7,2 7,5 7,2 7,3 7,4 6,8 7,2

Sa coma-S‘Illot 7,4 7,4 7,0 7,2 7,6 7,3 7,3

Altres 9,5 9,5 9,0 8,8 9,3 8,5 9,1

Avaluació entorn natural segon freqüentació del destí
Neteja i 

conservació 
entorn 
natural

Bellesa i 
atractiu  
entorn 

natural local

Promoció 
entorn 
natural

Accessibilitat i 
senyalització 

senders  camins

Contaminació 
atmosfèrica 

local

Contaminació 
acústica

Mitjana 
total

1ª vegada 
Mallorca

7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,0 7,4

1ª vegada a
 Cala Millor

7,3 7,4 6,9 7,3 7,3 6,8 7,2

turistes 
repetidors

7,4 7,4 7,1 7,3 7,4 7,1 7,3

turistes 
recuperats

7,4 7,7 7,3 7,4 7,6 7,1 7,4

La inclusió de les opinions dels pocs (1,8% de la 
mostra) entrevistats residents en els hotels 
rurals, ens serveix per relativitzar les 
sensacions del conjunt dels turistes entrevistats

Si ja les valoracions dels residents  a les zones 
costeres eren bastant positives, l‘altíssim grau 
de satisfacció dels pocs turistes rurals ens 
suggereix que un increment en la promoció 
dels nostres paratges naturals podria millorar 
sensiblement l’experiència turística d’una 
major part dels nostre visitants

La familiarització amb les nostres zones 
turístiques no pareix incidir sensiblement en 
la valoració de l’entorn mediambiental local.

El grup dels nou freqüentadors ja coneixedors 
de Mallorca és el mes crític, principalment per 
el que fa a la contaminació acústica i a la 
promoció de l’entorn natural local



VALORACIÓ DE LA EXPERIÈNCIA 
TURÍSTICA

Avaluació experiència turística global

Avaluació experiència turística global

Estàs satisfet amb 
l'experiència de 

viatge?

S'han complit les 
seves expectatives?

Creus que repetiràs 
vacances en Cala 
Millor Sa Coma?

Aconsellaria la nostra 
destinació? Mitjana total

8,5 8,4 8,4 8,7 8,5

En la valoració general de l’experiència 
turística destaquem:
• Clarament les opinions dels entrevistats 

varen ser majoritàriament positives, 
com demostra el fet que la suma de les 
opcions bastant i molt supera el 90% en 
tres d'elles i arriba al 88% en la restant. 

• Molt important resulta ser el 57% 
d'entrevistats que han declarat que 
segurament aconsellarien el nostre 
destí a altres persones

La transformació dels resultats en notes 
ens mostra que:
• Clarament tots els aspectes valorats 

arriben al excel·lent, demostrant l'alt 
grau de satisfacció provat per els 
nostres visitants.



Avaluació de la satisfacció general segon freqüentació

Avaluació satisfacció global segon freqüentació del destí
Satisfet amb 

l'experiència de 
viatge?

S'han complit les 
seves expectatives?

Penses repetir 
vacances en Cala 
Millor Sa Coma?

Aconsellaria la 
nostra 

destinació?

Mitjana 
total

1ª vegada 
Mallorca 8,5 8,3 8,0 8,7 8,4

1ª vegada Cala 
Millor 8,2 8,0 7,9 8,4 8,1

Repetidors 
Habituals 8,6 8,6 9,0 9,0 8,8

Turistes 
recuperats 8,8 8,6 8,9 8,9 8,8

Des del punt de vista de la freqüentació:
• Com en el gràfic precedent aquí també 

veiem com les respostes expressen una 
àmplia sensació de satisfacció en tots els 
diferents subgrups.

• Els matisos es materialitzen en la més 
alta percentual de respostes 
"Molt/segurament si" que donen els 
turistes repetidors habituals i els 
recuperats.

• En comparació amb els dos primers grups, 
les respostes dels dos grups de turistes 
novells, encara que expressin una clara 
satisfacció, no demostren la total 
convicció que els altres manifesten.

De l'anàlisi de les notes atorgades als 
diferents elements veiem que:
• Dins la excel·lència quasi general, el 

turistes a la 1ª vegada a Cala Millor 
semblen els menys "conquistat" per la 
nostra destinació, com evidencia el 7,9 
atorgat a l'opció de repetir vacances a la 
nostra zona. 

• Amagada sota aquesta menor 
predisposició, des del nostre punt de 
vista, es troba la probable comparació 
amb altres destinacions de l'illa, fet en el 
qual resideix la importància de les 
opinions d'aquest específic grup de 
turistes.



Avaluació de la satisfacció general segon nacionalitats més representades

Valoració satisfacció segon nacionalitats més representades 
Satisfet amb 

l'experiència de 
viatge?

S'han complit les 
seves 

expectatives?

Creus que repetiràs 
vacances en Cala Millor 

Sa Coma?

Aconsellaria la 
nostra 

destinació?

Mitjana 
total

GER 8,5 8,4 8,3 8,5 8,5
UK 8,6 8,3 8,6 8,9 8,6
ESP 8,6 8,6 9,0 9,0 8,8
FRA 8,8 8,6 8,9 8,9 8,8
SUI 8,2 8,0 7,9 8,4 8,1

SWE 8,6 8,6 9,0 9,0 8,8
NOR 8,8 8,6 8,9 8,9 8,8

L‘observació de l’experiència turística des de les 
diferents nacionalitats senyala que:
• Els turistes alemanys, amb un resultat del 48,4% 

de respostes molt/segurament si, ensenyen uns 
resultats més orientats cap a un entusiasme 
lleument inferior als altres grups nacionals.

• A part dels Suïssos, la pràctica totalitat dels 
altres grups supera el 50% de respostes més 
positives

• La grata sorpresa ve dels turistes nacionals que 
són els que millor valoren la seva estada a la 
nostra zona turística.

Les notes resultants confirmen:
•  l’elevat nivell de satisfacció de gairebé tots els 

grups nacionals més representats.

• Els turistes espanyols es confirmen com els més 
satisfets acompanyats per els nòrdics



• FORTALESES
• Progressiva disminució de la edat mitjana 

• Important identificació de Cala Millor com destí 
segur, tranquil, agradable i especialment apte per a 
famílies

• Significatiu pes de la promoció “informal” com 
inspiradora dels nostre visitants   

• Gran rellevància de l’oferta turística de Cala Millor 
dins les Agencies de viatge dels països emissors

• Excel·lent capacitat de reconquistar visitants perduts

• Oferta de WIFI gratis a les platges més freqüentades

• Bona predisposició al consum d’ activitats 
complementaries.

• Bon nivell de satisfacció amb les condicions i la 
neteja de la mar i de les platges

• Aposta per la millora de l’accessibilitat a les platges, 
especialment Cala Bona

• Modernització i adequació continua de les 
infraestructures hoteleres

• Agradable sensació de seguretat present a totes les 
localitats de la destinació

• Bon nivell de convivència i interacció amb la 
població local

• Molt bona valoració del treball de les OMIT

• Entorn natural atractiu i amb un adequat nivell de 
conservació, fàcilment accessible i de gran impacte 
paisatgístic 

• Excel·lent nivell de satisfacció global dels 
entrevistats

• Elevada predisposició a repetir vacances i de 
promocionar  la nostra destinació dels nostres 
visitants



DEBILITATS 
• Constant retrocés en les taxes de fidelització 

dels últims anys

• Major dificultat en la fidelització de les parelles 
joves sense fills (DINKY)

• El constant augment dels turistes allotjats en 
règim de tot inclòs pot limitar les possibles 
inversions en la millora de la oferta 
complementaria

• Majors dificultats en la cerca d’informacions 
sobre Cala Millor degudes a la absència d’una 
pàgina web institucional de la destinació

• Carències rellevades en els serveis higiènics de 
les platges

• Costs de l’oferta d’hamaques i para-sols 
lleugerament elevats

• Evidents diferencies en la qualitat de les 
condicions i dels serveis a les diferents platges

• Oferta d’oci nocturn i d’activitats culturals 
millorables

• Menor atenció de les institucions públiques a 
les necessitats de diversió dels infants, de la 
que seria necessària

• En comparació a l’oferta privada, inferior nivell 
qualitatiu de l’oferta de serveis públics 
orientats als turistes

• Necessitat de millorar la promoció i la 
valorització de l’atractiu del nostre entorn 
natural entre els freqüentadors de les zones 
costaneres.

• Nivell de contaminació acústica millorable
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