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TRENUTNO STANJE ITALIJA
V Italiji beležijo med 100 in 150 novih okužb na dan, v regiji Lombardija so na zadnje zabeležili 62
novih okužb, v sedmih italijanskih regijah pa ne beležijo novih okužb . V zadnjem dnevu je bilo
opravljenih skoraj 50.000 testiranj v celi Italiji.
▪ ITALIJA 240.000 okuženih, skoraj 35.000 mrtvih
▪ Nove okužbe: 100-150 na dan (večina Lombardija-Milano)
▪ BDP – 10% v prvem semestru
▪ Italija odprla meje 3.6.2020 za vse državljane EU iz za Italijane v tujino
▪ V Lombardiji obvezna uporaba mask
▪ Voucherji 500 eur na družino (ISEE-dohodek do 40k letno)
▪ VISOKO ZANIMANJE ZA SLOVENIJO (vsak dan 20 klicev za info)
▪ Italija izredne razmere do 30.7.2020, zahtevan/priporočen smart-working
▪ Italija trenutno spada med varne države skladno z epidemiološko sliko, od 15.6. ni omejitev

VOUCHERJI ZA DOPUSTOVANJE V ITALIJI
Počitniški bonus je uradno na voljo, vendar ga nekateri državljani težko zaprosijo: zlasti aplikacija
javne uprave IO, s katero se lahko pridobi voucher je žrtev napak. Po podatkih ministrstva je voucher
zaprosilo 72.000 italijanskih družin, združenje hotelirjev pa je zelo kritično do načina uporabe
voucherjev, saj ne rešujejo likvidnostnih problemov podjetij, ker podjetja lahko unovčijo le davčni
odtegljaj za tekoče leto.
DOGODKI IN SEJMI AVGUST-OKTOBER
AVGUST – Ulisse Fest Lonely Planet https://ulissefest.it/ulissefest20/
SEPTEMBER – Gusti di Frontiera https://gustidifrontiera.it/it/
OKTOBER – Barcolana https://www.barcolana.it/
OKTOBER – Sana Bologna http://www.sana.it/home-page/1229.html
OKTOBER – TTG Rimini https://www.ttgexpo.it/

28.8. – 30.8.
24-27.9 (?)
7-11.10 (?)
9-11.10
14-16.10

POTOVALNE NAMERE ITALIJANI
RAZISKAVA SOLE24ORE (junij 2020):
- Posledice krize: 58% Italijanov se bo odpovedalo počitnicam predvsem zaradi gospodarskih
težav.
- 30% se boji kratkoročnih težav pri hipotekarnih posojilih, najemninah ali stanovanjskih hišah
in 32% pri stroških zdravljenja
- 11% jih načrtuje svoj gospodarski položaj v prihodnjih mesecih, saj so že porabili vse svoje
prihranke in zato ne bodo mogli več črpati osebnih sredstev.
- Temu se doda dodatnih 17%, po katerih se bodo njihove rezerve končale med julijem in
avgustom, medtem ko ima 17% finančno avtonomijo do decembra in 16% vsaj še eno leto.
Na splošno je torej mogoče reči, da kritičnost pade na približno polovico prejemnikov dohodka, ki
se kmalu ali do konca leta bojijo, da bodo v težavah.
POTOVALNE NAMERE:

-

56% Italijanov ne bo opravilo počitnic letos poleti med
julijem in septembrom
25% bo opravilo počitnice med julijem in septembrom
16% ne ve, ali bodo opravili počitnice med julijem in
septembrom

RAZLOGI ZAKAJ NE BODO ŠLI NA POTOVANJE:
- 37% Pomanjkanje finančnih sredstev
- 29% strah pred epidemijo
- 9% strah pred omejitvami
- 5% da nebi pustili same starše/sorodnike/otrok
- 13% vsekakor ne gre na dopust
- 5% je še neodločenih

RAZISKAVA ENIT (NTO ITALIA) junij 2020
- 47,5% italijanov bo potovalo letos poleti (lani 86%)
- Primarna destinacija ITALIJA - 85% anketirancev (lani 79%)
- V tujino se bo podalo 6,9% Italijanov (lani 20%), v Italijo in tujino 3%
- Potovanja se bodo raztegnila tudi do meseca oktobra
- NAČIN POTOVANJA:
družine 40,8%
pari 46,2%
s prijatelji 16,6%
- 40% Italijanov bo opravilo celo 2 potovanji
- KDAJ: 73% Italijanov bo letos potovalo med julijem in avgustom, 26,5 % september-oktober
- Več krajših potovanj (1-2 dni), tudi tri na leto
Najpogosteje bodo iskali nastanitev v
privatnih apartmajih (36,3%)
hotelih (16,8%)
najetih stanovanjih (16,1%)
ostali: pri prijateljih, v svojih stanovanjih, agriturizmih
Rezervacijo opravijo pred potovanjem
DESTINACIJE: mediteranska Europa (37%)
- ISKANI TURISTIČNI PRODUKTI:
- OUTDOOR morje 60%
- potovanje v naravo 30%
- Hribi (25,5 %)
- oddih 25%

Severna Europa (29%) Vzhodna Europa (12,7%)

Vezano na organizacijo sejma TTG Rimini posredujem v drugem dokumentu pripravljen varnostni
protokol (v vednost). Pripravljajo še angleško verzijo, ki bo kmalu dostopna.
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