
 

 

 

 مکنزی

 و  شرکت

 

راه برگشت: دنیا چه چیزی را می تواند از شروع مجدد مسافرت های چین پس از 

یاد بگیرد.  19کوید   

 

کشور  یمردم آغاز شود. تجربه  یرود که دوباره در آنجا برا یمسافرت م ن،یدر چ 19 دیکو نهیشدن قرنط یبا ط

کمک کند تا بتواند  ایدن گرید یتواند به مشاغل در بخش ها یدر مسافرت م یمشتر نانیاطم شیهمچنان با افزا

           معمول پس از آن را پشت سر گذارد. یدوره 
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و مسافرت در آنجا در در چین پایان یافته  19قرنطینه کوید 

حال آغاز شدن است. در این مقاله ما به این می پردازیم که 

چگونه شرایط بهبود یافته است و مسافران چینی درباره ی 

مسافرت آینده چه در سر می پرورانند و چگونه صنعتگران به 

دهند. کشورها و تمام مناطق در دنیا به تدریج این روند پاسخ می

می روند که پاندمیک را پشت سر بگذارند.  به سمت این مسیر

ما امیدواریم که تجربه ی چین بتواند در واقع دیگر کشورها را 

در توانستن و یا نتوانستن در امر بهبود روند سفر تحت الشعاع 

 قرار دهد. 

چطور صنعت گردشگری در چین در حال آغاز شدن 

 است.

شده محلی قرنطنیه چین پشت سر گذاشته شده و موارد گزارش 

عماًل به صفر رسیده است. مشاغل با  19جدید در مورد کوید 

احتیاط پیش می روند اما تقریباً همه ی ادارات، کارخانه ها، 

مدارس و مغازه ها باز شده اند بنابراین اکثر جاذبه های 

گردشگری برقرار هستند. آمار اخیر در مورد حساسیت مشتریان 

به مردم بازگشته و اکثراً در  در چین نشان می دهد که اعتماد

مورد برگشت به کار بیشتر احساس امنیت می کنند و نسبت به 

هفته ی پیش این اطمینان بیشتر شده است. 2  

وقتی قرنطینه پایان می یابد اولین چیزی که مردم می خواهند 

انجام دهند این است که برای بیرون غذا خوردن هزینه کنند. 

م قرنطینه مسئله ی مسافرت است. آمار دومین مورد بعد از اتما

مشتریان ما نشان می دهد که اعتماد به سفر داخلی پس از طی 

درصد افزایش یافته است. تعداد  60دو هفته ی گذشته تا 

درصد از  53مسافران برای تعطیالت آخر هفته روز کارگر تا 

کاهش داشت اما این مسئله نشان می دهد ما با  2019سال 

از وضع مسافرت نسبت به تعطیالت آخر هفته ی یک بهبودی 

 61آوریل مواجه هستیم این درست زمانی است که مسافرت 

(1درصد کاهش یافته بود. )ضمیمه   

در حال حاضر  سفر کامالً داخلی بوده و مرزهای بین المللی 

روزه ی قرنطینه  14همچنان بسته هستند. چین یک دوره ی 

ظارت دولت برای هر شخصی که را در خانه یا مکان های تحت ن

از خارج از کشور به چین می آید تحمیل کرده است. پروازهای 

بین المللی  به هفته ای یک بار برای هر خط هوایی و هر کشور  

درصد افت ظرفیت صندلی از  90کاهش یافته که به بیش از 

دوران پیش از دوران رسیده است.  رزرو هتل و ظرفیت پروازهای 

(. اما این 2به تدریج در حال افزایش هستند )ضمیمه  داخلی نیز

نوع سفر از  هنجارهای پیش از بحران به چند روش  تفاوت 

کند.می  

 

1میمه ض  

ره با بهبود سریعی مواجه شده است.پس از تعطیلی روز کارگر هم تعداد مسافرت ها و هم میانگین مخارج صرف شده در این دو  

 
، میلیونمسافرت طی جشنواره ادای احترام به مردگان و روز کارگر     هزینه کردن در هر سفر   

 )مسافرت طی جشنواره ادای احترام به مردگان و روز کارگر(، یوان چین

 
.2019می در  4-1و  2020می در  5-1روز کارگر:  -2؛ 2019آوریل در  7-5و  2020آوریل در  6-4روز ادای احترام به مردگان:  -1  

،  2019روز و در   5حدود  2020برای تعداد سفرها و میزان بهبودی به واسطه ی میزان بهبودی سفر روزمره محاسبه می شود. چون روز کارگر در سال  2019درصد میزان  -3 

 چهار روز بود.
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یوان چین )رنمینبی(  -4  

2ضمیمه   

 هم ظرفیت خطوط هوایی و هم میزان اشغال هتل ها با یک بهبودی تدریجی از اواخر فوریه مواجه شده است.

 

 

ی سرعتی محسوب می شود یک وضعیت درگیرکننده 19چین، شامل سفرهای داخلی و بین المللی. با اعالم اینکه کوید ظرفیت صندلی در داخل و خارج از  -1

 خطوط هوایی توانسته اند.

 

 سفرهای داخلی و حتی منطقه ای

مسافران هنوز محتاط هستند. آنها ترجیح می دهند که نزدیک 

مثاًل با ماشین یا با قطار به مقصد خود برسند. خانه بمانند و 

پرواز برای سفرهای تفریحی نیز به تدریج و آرام در حال بهبودی 

است که البته در مقصدهای ترجیحی مشتریان در انتخاب اول 

برای تعطیالت روز کارگر کاماًل مشهود می باشد. سال گذشته 

ن هاینان شهری در چین که منطقه ی تفریحی در استا  سانیا

می باشد که مانند هاوایی از جنبه ی تفریحی برخوردار است. 

برای رسیدن به سانیا بایستی با هواپیما سفر کنیم . امسال سانیا 

حتی جزو ده مقصد تفریحی راس جدول هم نبود. شانگهای، 

گوانجو و پکن جزو سه مقصد راس جدول بودند اقامتگاه ها هم 

(.3 بسیار عمومیت داشتند )ضمیمه  

آمار واکنش و حساسیت مشتریان این مسئله را تایید می کرد. 

اطمینان به ایمنی سفر داخلی با ماشین روی فاصله های بیشتر 

 از سه ساعت نیز خیلی زیاد است. 

 مسافران جوان تر

اثر بسیار شدیدی روی افراد مسن تر با شرایط پزشکی  19کوید 

اگر ببینیم جوانان و ویژه داشته است. البته تعجب آور نیست 

افراد مجرد بیشتر دوست دارند در موج اول بعد از بحران سفر 

(. در روز ادای احترام به مردگان 4را از سر بگیرند )ضمیمه 

یعنی اولین تعطیالتی که به دنبال پاندمیک با آن روبرو بودند 

درصد از مردمی که سفرهای هوایی را رزرو کرده  60در واقع 

سال بود که در واقع افزایش چشمگیری  30زیر بودند سنشان 

% درصد همان دوره در سال گذشته نشان می داد.43را از   

تولید اقتصادی بدون قربانی کردن آسایش عمومی: جمعیت 

شناسی متغیر مسافرین و همچنین جایگاه اقتصادی کلی می 

هزینه ای قرار بگیرند.  توانند تحت تاثیر الگوهای مصرفی و

هتلهای اقتصادی و سطح متوسط طی دوران بحران نسبتاً خوب 

بودند و اکنون نیز به نسبت هتلهای دیگر سریعتر به سمت 

( آمار سفر نشان می دهد که 5گذشته بر میگردند. )ضمیمه 

اند که قصد دارند کمتر از درصد از مسافرین در چین گفته 85

امسال برای سفر هزینه کنند که این در هزار یوان چین در  10

باشد. بسیار کمتر می 2017% در سال 27مقایسه با 

 

 

 ظرفیت اشغال صندلی خطوط هوایی، میلیون در هفته

 

درصد در هفته ،اشغال هتل ها زانیم  
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3ضمیمه   

 نقاط اوج مسافرت از مقصدهای طوالنی مثل سانیا به شهرهای محل توقف مثل شانگهای در حال تغییر هستند.
  2020و  2019مقصد مسافرتی راس برای روز کارگر در سال  10

 

 

 

 
 

 

4ضمیمه   

 مردم جوان در چین اولین گروهی هستند که به سفر برمیگردند و آنها بدون خانواده هستند.

برای سفر یا رزرو آن در سه ماه آیندهبرنامه ریزی   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 نگرش های اصلی 
 

شامل شانگهای،  2020سه مقصد اول در 

گوانجو، پکن و همه ی شهرهای ستون اول با  

باشند.جمعیت های محلی زیاد می  

 

 ستیل 2019در  یهمگ جوهای ،شیامن ا،سانی

 نهای. استندین 2020 ستیشده اند اما در ل

محسوب  ایکنار در التیتعط یشامل مقصدها

شوند که معموالً با پرواز به هم مرتبط یم

 هستند.

 ،نانجینگشامل:  2020در  دیجد یمقصدها

 عیسر یترن ها قیاز طر یتوانند به سادگ یم

و بزرگراهها به هم مرتبط شوند. ریالس  

 جوان ترها، مجرد و طبقه متوسط

 

سال هستند. 34درصد زیر  41 .1  

تقریباً دو برابر کسانی که احتماالً  .2

 مجردند.

 تا حدودی درآمد باالتر دارند. .3
 

چنجوشانگهای یا   

درصد از آنها از شهرهای ستون اول  57 .6

% از شانگهای(21هستند. )  

استفاده از وسایل نقلیه مشترک و اجاره  .7

 ماشین در اغلب موارد

 دورکاری در دو هفته گذشته .8

 کسانی که زیاد مسافرت می کنند.

 

مسافران داخلی و آنهایی که عادت دارند با  .4

سفر کنند. 19پروازهای داخلی قبل از کوید   

% درگیر سفرهای محلی ماه آوریل  31 .5

 بودند.

 شانگهای یا چنگدو

 

درصد از آنها از شهرهای ستون اول  57 .1

% از شانگهای(21هستند. )  

استفاده از وسایل نقلیه مشترک و اجاره  .2

 ماشین در اغلب موارد

 دورکاری در دو هفته گذشته .3
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که نه تنها تحت الشعاع الگوهای هزینه ای  هتل های لوکس

جدید قرار دارند بلکه با عدم انجام سفرهای بین المللی شغلی 

نیز روبرو هستند و تقاضاهای مربوط به کنفرانس ها نیز محدود 

می باشد. اینها از مواردی هستند که به آرامترین شکل ممکن 

 به سمت بهبودی باز می گردند. 

ئله به معنای این نیست که مسافران در با این وجود این مس

حال قربانی کردن کیفیت تجربه سفرشان بخاطر قیمت های 

باشند و می خواهند هزینه های خود را پایین پایین تر می

 19بیاورند. آمار مکنزی روی حساسیت های سفری طی کوید 

نشان می دهد که دو نوع مسافران چینی فوق اکنون ترجیح می 

های بوتیکی محلی و زنجیره ی هتل های دهند که هتل 

اقتصادی و بین المللی را انتخاب کنند که معمواًل قیمت های 

معقول و کمتری دارند و با خیال راحت می توانند از آنها استفاده 

 کنند. 

 بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟

آمار حساسیت های مصرف کنندگان چینی و مشاهدات مربوط 

روند کاری در طی مسیر بهبود  4هد که به بازار نشان می د

اند.مشاهده شده  

 اوج بهبودی بعد از سپتامبر

طبق آمار ما برخی مردم بی باک انتظار دارند که در اوایل 

تابستان مسافرت خود را آغاز کنند اما اکثر مردم برنامه ای برای 

و اوایل اکتبر نداشته و تا ماجراجویی و سفر تا پایان سپتامبر 

تعطیالت ملی ندارند. اکثر مسافران بر اساس اعالم کارشناسان 

یا بازگشایی کامل مدارس تصمیم می گیرند و آنرا مالک 

%(. 54معتبری برای زمان رفتن به سفر در نظر می گیرند.  )

(6)ضمیمه 

 

5ضمیمه   

بیشتری دارند.هتل های متوسط و اقتصادی نسبت به شوک قابلیت انعطاف   

 میزان اشغال هفتگی توسط لیست هتل ها، %
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6ضمیمه   

در چین رخ خواهد داد. 2020اوج بهبودی سفر که احتماالً پس از سپتامبر   
  درصد افراداز سرگیری برنامه ریزی شده سفر، 

 

 

  

 

 

بیرون بر، کسانی که تمایل دارند بیرون غذا رستوران های 

 بخورند و خانواده

مسافران هنوز محتاط هستند. آنها ترجیح می دهند که از 

جاهای شلوغ و گردشگری اجتناب کنند. جذابیت های رستوران 

بر از عمومی ترین محل ها برای سفرهای آتی های بیرون

محسوب می شوند. غذا و مکان های تجمع خانواده در واقع یک 

مومیت شوند که برای اکثریت افراد عانتخاب ارجح محسوب می

زیادی دارند. خرید کردن به پایین ترین لیست عمومی مردم 

افت کرده است. اکثر مسافران متوجه سفرهای داخلی هستند و 

 اکثریت تصمیم دارند خانه ی خود را ترک کنند. 

 تورهای خودگردان عمومیت بیشتری دارند.

گروههای و پکیج های راهنمای تور عموماً با کاهش شدیدی 

% از مسافران 10هستند. آمار ما نشان می دهد که فقط روبرو 

 مایلند در تورهای گروهی شرکت کنند.

% به فکرشان نمی رسد که در این تورها شرکت کنند. این  68

در واقع یک تغییر اساسی و پایه محسوب می شود. مسافران 

چینی طرفداران تورهای گروهی هستند. آنها رفاه و آرامش سفر 

به همراه دارند اما مسافران کنونی ظاهراً به خاطر را در خارج 

امنیت و آسایش خود تمایلی به شرکت در گروههای پرجمعیت 

 را ندارند. 

برای افرادی که تورهای گروهی را انتخاب نمی کنند گروههای 

درصد اعالم  31نفر را ترجیح می دهد و  10کوچک کمتر از 

ه عنوان یک انتخاب می کنند که آنها بیشتر دوست دارند که ب

به این قضیه نگاه کنند که البته این آمار سه برابر درصدی است 

خواستار چنین مسافرت هایی بوده اند. )ضمیمه  2019که در 

8)  

قبل از دوران پاندمیک سفرهای با کشتی نوعی سفر مشاغل 

نوظهور در چین محسوب می شد. مسیر بهبودی روند کار همراه 

ی مسافرتی بین المللی امری غیر با کاهش محدودیت ها

 مشخص به نظر می رسد. 

 

7ضمیمه   

 مقصد داخلی در واقع حقیقی ترین انتخاب برای مسافران چینی محسوب می شود.
درصد افرادمقصد مسافرتی طراحی شده برای سفر بعدی،   
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8ضمیمه     

بیشتر از تورهای مسافرتی گروهی ترجیح می دهند.مسافرین چینی سفرهای خودگردان را   

افراداندازه ی گروههای مسافرتی طراحی شده در سفرهای بعدی، %   

 

 
 

 

چگونه مجریان چینی به این روند در حال اتفاق پاسخ می 

 گویند.

مسائل اصلی برای بازسازی تقاضا در مورد سفر در حقیقت می 

تواند این اطمینان را به مشتریان بدهد که سفر امن است. 

حساسیت مشتری در چین نشان می دهد که دست اندرکاران 

مسافرت نمی توانند کار زیادی را در رابطه با اجرای موارد 

د. امنیتی برای تامین بهداشت در طول سفر انجام دهن  

 انجام فاصله گذاری اجتماعی و بهبود وضعیت بهداشت

مکان های گردشگری مثل پارک ها بسیار خلوت شده اند و از 

درصد نسبت به دوره های قبلی کاهش داشته اند.  50تا  30

برای کنترل این ظرفیت آنها طرح پیش ثبت نام ارائه داده اند. 

سئله اجرا حتی برای کارهای عمومی در سطح شهر نیز این م

 QRمی شود. مالقات کنندگان در بدو ورود بایستی که کد سبز 

نشان دهند. این کد توسط دولت و بر اساس تاریخچه سفر قبلی 

 و میزان مواجه با ویروس تعیین و صادر شده است.

هتل ها عمومًا با بستن بوفه ها و فاصله گذاری بین میزها در 

اصالح کرده اند. بیشتر رستوران، روند کاری خود را تغییر و 

کارمندان از تجهیزات حفاظتی شخصی استفاده می کنند. برخی 

از هتل ها حتی برای مهمانان خود نیز از این تجهیزات استفاده 

می کنند در حالی که هتل های دیگر فقط مردم را به استفاده 

از این تجهیزات تشویق می کنند. اکثر هتل ها دستگاههای 

اند، ورزشگاههای خود را بسته را خاموش کردهتهویه هوای خود 

 اند و به استخرهای سرپوشیده اجازه کار نمی دهند.

ی مجله ها و روزنامه ها برداشته می شوند. برای در پروازها همه

غذا و نوشیدنی نیز مسافران از آب معدنی و اسنک های بسته 

 بندی شده استفاده می کنند. فرودگاهها دمای هوا را هم در

زمان سوار شدن و هم قبل از بلند شدن هواپیما چک می کنند 

QRیک کد سالمتی  برای چک کردن الزم بوده و در برخی از  

فرودگاههای مقصد نیز بعد از فرود هواپیما این کار بسیار 

ضروری به نظر می رسد. برخی از خطوط هوایی دست به ارائه 

زنند. مثاًل خدمات جانبی برای مرتفع کردن نیاز مشتری می 

گروهیسفرهای با راهنما و  سفر با کشتی  سفرهای خودگردان 

 گروههای کوچک با راهنما سفر با خودروی شخصی سفرهای خودگردان

روند در مقایسه با قبل 

19از کوید   
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یک صندلی در میان را خالی می گذارند و هزینه ی صندلی 

 خالی را متقبل می شوند.

 افزایش تهاجمی قیمت ها 

خطوط هوایی، هتل ها و جاذبه های توریستی به همراه آژانس 

های هوایی آنالین درصدد ارتقا پیشنهادات خود برای ایجاد 

ق آماری که فیلیگی درآمد و همچنین ایجاد تقاضا می باشند. طب

ارائه کرده است. )یکی از مراکز رزرو آنالین سفرهای هوایی( در 

واقع قیمت های بلیط های هواپیمایی را اعالم کرده اند که نشان 

% در روز کارگر که فصل شلوغ مسافرتی 30می دهد قیمت ها 

محسوب می شود کمتر از سال گذشته در همین موقع بوده 

های مسافرتی آنالین در واقع معامالت  است. هتل ها و آژانس

قبلی خود را انجام می دهند. به این صورت که یک اقامت دو 

 999ستاره در شانگهای می تواند به اندازه  5شب در یک هتل 

 یوان چین باشد و تا پایان جوئن به همین صورت باشد. 

مشغول شدن مشتریان از طریق آخرین اخبار رسانه های 

 اجتماعی

و وی بو )معادل توویتر در چین( دیگر دخالتی در  وی چت

کانالها نداشته و بیشتر بایستی داشته هایی برای مشاغل 

مسافرتی ارائه کنند. بعد از دوران پاندمیک جوان ترها بیشتر از 

افراد مسن به مسافرت عالقمند شدند. بنابراین مجریان سفر 

ن مشتریان را از شروع کردند به ارائه برنامه هایی که بتواند ای

کانالهای جدید به سفر عالقمندتر سازد. تائوبائولیو و تیک تاک. 

برای ارائه مقصدهای مسافرتی مدیران اجرایی که به عنوان 

میزبان در پخش زنده عمل می کنند. این نوع بازاریابی به نظر 

می تواند حداقل برای برخی از مدیران اجرایی به منزله ی تسویه 

ه در آخرین بازاریابی زنده توسط جیم الین، حساب باشد ک

مؤسس و رئیس سیتری صورت گرفته یعنی ده میلیون یوان 

 روی محصوالت سفر در طی یکساعت پخش فروخته شد.

 دنیا چه چیزی از این مسئله می آموزد؟

اگرچه بهبودی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند اما ما 

تم مشترکی را در این زمینه مشاهده می کنیم اینکه مردم هنوز 

می خواهند سفر کنند. اکثرا این را انتقام از سفر می دانند. رزرو 

کشتی های مسافرتی در ایاالت متحده یکی از سخت ترین 

که هنوز در  بخش های صنعت گردشگری محسوب می شود

به قوت خود باقیست. آمار بین المللی و نتایج مربوطه  2021

نشان می دهد که ما چه چیزی را در چین مشاهده کردیم. 

مسافرت داخلی به حالت اولیه برگشته است. مسافرت بین 

المللی با این حال با زمان بیشتری رو به بهبودی می رود. بخش 

رهای بزرگ داخلی هستند. های مسافرتی کشورها که فاقد بازا

در حقیقت آرامتر بهبود می یابند و احتماالً اول به روی 

 مسافرینی باز می شود که از کشورهای مجاور قصد سفر دارند.

ما فکر می کنیم که سفر در کشورهای دیگر به همان اندازه بر 

خواهد گشت که در چین رخ داده است. افراد جوان اول به 

و سفر در ابتدا در مقصدهای مجاور و مسافرت خواهند رفت 

نزدیک رخ خواهد داد. سفر اقتصادی سریعتر رو به بهبودی 

خواهد رفت و مقصدهای مرتبط به طبیعت و حومه می تواند 

 عمومی تر از شهرهای شلوغ مجاور باشد.
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برای مرتفع شدن این تقاضا مدیران صنعت مسافرتی بایستی 

ی تطابق دهند که اول رو به منابع خود را سریعا با بازارهای

 بهبودی می روند یعنی موارد داخلی و منطقه ای.

پروسه ها و تولیدات بایستی اصالح شوند. فاصله اجتماعی، 

خدمات و پروتکل های بهداشتی جدید نه تنها بهداشت 

مسافرین و کارمندان را تامین می کند بلکه به برگشت اعتماد 

س کار برای بهبودی در روند مشتری کمک می کند. بنابراین اسا

سفرهای بین المللی و طوالنی پایه گذاری می شود. ارتباطات و 

محصوالت و کانالهای فروش بایستی با تغییراتی که در مجموع 

 متوجه مشتری می باشد همخوانی داشته باشد. 

----- 

، شرکت ها  ریزودهنگام و انعطاف پذ تیگردد با فعال یسفر برم

مسافران سازگار شوند. عالئم  ریمتغ یازهایبا ن توانند بهتر یم

کل صنعت  یرا برا یخوب اریبس یدرسها نیچ یبهبود هیاول

کند. یسفر فراهم م  


