
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCJENA UKUPNE POTROŠNJE GENERIRANE  
'ADVENTOM U ZAGREBU' U 2016. GODINI 

Sažetak 
 

 

 

 

Zagreb, 20. ožujka 2017. godine 

  



 

Procjena ukupne potrošnje generirane 'Adventom u Zagrebu' u 2016. godini – Sažetak 2

 

SAŽETAK 

Istraživanje Procjena ukupne potrošnje generirane 'Adventom u Zagrebu' u 2016. godini 

Polazište  Advent i zimska događanja u Zagrebu ('Advent') jedno je od najvećih događanja koje Zagreb 

nudi svojim stanovnicima i posjetiteljima, a čiji uspjeh potvrđuje i druga uzastopna prestižna 

nagrada Zagrebu kao najboljoj božićnoj destinaciji u Europi („Best Christmas Market in 

Europe“). 'Advent' privlači u grad velik broj posjetitelja, domaćih i inozemnih, jednodnevnih 

i onih koji u Zagrebu ostvaruju noćenje. Raspoloživi izvori podataka, međutim, ne pružaju 

osnovicu za procjenu ukupne potrošnje generirane 'Adventom' u Zagrebu.  

Cilj istraživanja Procjena ukupne fizičke potražnje i potrošnje generirane 'Adventom' u 2016. godini. 

Metodološki 

okvir 

'Advent' čini niz događanja na dvadesetak, većih i manjih, otvorenih i zatvorenih prostora u 

Zagrebu, tijekom 44 dana (od 26.11.2016. do 8.1.2017.). 

Ukupna potrošnja posjetitelja 'Adventa' odraz je veličine fizičke potražnje (broja posjeta) 

'Adventu' i prosječne potrošnje generirane 'Adventom'. 

Ukupna fizička 

potražnja, 

odnosno 

posjetitelji 

'Adventa' su: 

• lokalna potražnja, odnosno stanovnici Zagreba koji posjećuju lokacije 'Adventa' i  

• turistička potražnja Zagreba u vrijeme 'Adventa', odnosno posjetitelji/gosti Zagreba. 

Turističku potražnju prema duljini boravka u Zagrebu čine: 

o turisti, tj. posjetitelji Zagreba koji u Zagrebu ostvaruju barem jedno noćenje (u 

komercijalnom ili nekomercijalnom smještaju) 

o posjetitelji u jednodnevnom posjetu, tj. oni koji u Zagrebu ne ostvaruju niti jedno 

noćenje. 

Turističku potražnju prema zemlji porijekla čine domaći i inozemni turisti i jednodnevni 

posjetitelji. 

Potrošnja 

generirana/ 

inducirana 

'Adventom' 

Novonastala potrošnja koja je rezultat odgovarajuće ponude na 'Adventu', odnosno ona 

potrošnja koje ne bi bilo da nema 'Adventa'. 

Potrošnju generiranu 'Adventom' čini: 

• potrošnja na lokacijama 'Adventa' za sve posjetitelje na tim lokacijama te 

• potrošnja izvan lokacija 'Adventa' (smještaj, trgovina, restorani i barovi izvan lokacija 

'Adventa', kultura, lokalni prijevoz i ostalo) za posjetitelje Zagreba čiji je dolazak 

motiviran posjetom 'Adventu'. 

Izvori 

podataka 
Dva primarna istraživanja (ankete) i nekoliko sekundarnih izvora podataka: 

za procjenu 

potrošnje 

posjetitelja 

'Adventa' 

Anketa posjetitelja 'Adventa' na lokacijama 'Adventa' 

• 1.529 ispitanika (Zagrepčana, domaćih i inozemnih posjetitelja Zagreba) na 10-tak 

lokacija ‘Adventa’ u širem centru grada 

• metoda prikupljanja podataka: osobni intervju 

• vrijeme provođenja: 1.12.2016. – 8.1.2017. 

za procjenu 

broja posjeta 

Zagrepčana 

Anketa Zagrepčana 

• 500 ispitanika, uzorak reprezentativan za 15+ populaciju grada Zagreba 

• metoda prikupljanja podataka: telefonski intervju  

• vrijeme provođenja: 26.12.2016. – 30.12.2016. 

za procjenu 

broja domaćih 
• Informacijski sustav eVisitor 2016. (Turistička zajednica grada Zagreba) 

• Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2015. (Državni zavod za statistiku) 

• Anketa inozemnih posjetitelja na granicama u 2015. i 2016. (Hrvatska narodna banka) 
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i inozemnih 

posjetitelja  

• TOMAS Zagreb 2012. (Institut za turizam) 

• Evidencija turističkih autobusa u 2015. i 2016. (Turistička zajednica grada Zagreba) 

za procjenu 

broja 

posjetitelja na 

lokacijama  

• Broj osoba na određenim lokacijama u određenim vremenskim presjecima (9h, 12h, 

15h, 18h, 21h), Heat Maps (Hrvatski Telekom)  

Turistički 

promet u 

komercijalnom 

smještaju u 

Zagrebu u 

prosincu 2015. 

i 2016. godine 

(eVisitor) 

• 35% više dolazaka u prosincu 2016. 

(27% u hotelima, 38% u hostelima, 

76% u privatnom smještaju) 

• 38% više noćenja u prosincu 2016. 

(31% u hotelima, 27% u hostelima, 

63% u privatnom smještaju) 

• 3 postotna boda povećan udio 

inozemnih gostiju (sa 64% u 2015. na 

67% u 2016. godini)  

• 1,8 noćenja u prosjeku 

Posjećenost 

lokacija 

'Adventa' 

(Heat Maps) 

 

 

 

*Podaci su 

korigirani za broj 

stanovnika i broj 

zaposlenih na 

lokacijama 

Broj posjetitelja: 17. 12. 2016.*

 

Broj posjetitelja: Trg bana J.Jelačića i Zrinjevac* 

 

Broj posjeta 

'Adventu' 

 Konzervativna procjena1 Optimistična procjena2 

Ukupno 3.303.049 3.840.847 

Inozemna turistička potražnja 177.601 351.026 

  Višednevni - plaćeni smještaj 79.635 161.346 

  Višednevni - neplaćeni smještaj 63.361 155.075 

  Jednodnevni 34.605 34.605 

Domaća turistička potražnja 421.986 786.359 

  Višednevni - plaćeni smještaj   41.421 71.090 

  Višednevni - neplaćeni smještaj 103.653 438.357 

  Jednodnevni   276.912 276.912 

Zagrepčani*  2.703.461 2.703.461 

1 'Advent' je tijekom višednevnog boravka u Zagrebu posjećen samo jednom 

2 'Advent' je tijekom višednevnog boravka u Zagrebu posjećivan svaki dan  

* 67% Zagrepčana u dobi od 15 i više godina je posjetilo 'Advent'; u prosjeku su ostvarili tri ciljana i tri 

usputna posjeta 'Adventu' 
 

  




