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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα  θαζεγεηή κνπ Γηψξγν ηαιίδε γηα ηε 

βνήζεηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο, θαη ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξέρνπλ ζε θάζε αθαδεκατθφ κνπ βήκα. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα απνηειεί έλα λέν πεδίν έξεπλαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλζξψπηλσλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζε δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα. 

ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ βαζηά 

γλψζε γηα παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ κε άκεζν ηξφπν γηα λα ιακβάλνπλ 

απνηειεζκαηηθέο θαη πνηνηηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έλλνηα ηεο επεμίαο θαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζην πιαίζην απηφ, 

απνηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξα αλαπηπζζφκελν θιάδν ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο, θαζψο 

έξρνληαη λα θαιχςνπλ έλα πεδίν, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο 

πγείαο θαη ηεο επεμίαο θαη σο εθ ηνχηνπ, απνηεινχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο. Δμάιινπ, ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηάζεσλ ζηνλ ρψξν, δείρλεη ηελ 

ηάζε ζχληνκα νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επθπΐα, ςάρλνληαο ηξφπνπο λα βειηηψζνπλ ηφζν ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, φζν θαη 

ηνλ ηξφπν ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  Τπάξρνπλ ήδε θαη ζηελ Διιάδα 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ εξγαιεία 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

Χζηφζν, ην γεγνλφο απηφ δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκείν επαλάπαπζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη θαη λα βειηηψλνληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα ηειεηνπνηήζνπλ ην πξντφλ πνπ πξνζθέξνπλ, θαηαθέξλνληαο λα 

πξνζειθχζνπλ έλα επξχηεξν θνηλφ. ε απηφ, είλαη δπλαηφλ λα είλαη αξσγφο ε 

επηρεηξεκαηηθή επθπΐα θαη νη εθαξκνγέο ηεο. 

 

Λέξεις- κλειδιά: Δπηρεηξεκαηηθή επθπΐα, spa θαη ππεξεζίεο επεμίαο, ηθαλνπνίεζε 

πειαηψλ. 
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Abstract 

 

Business Intelligence is a new field of research for the application of human cognitive 

and artificial intelligence technologies to the management and decision support of 

various business problems. In the new reality, it is imperative that businesses have a 

deep knowledge of factors that directly affect them to take effective and quality 

business decisions through business intelligence applications. On the other hand, the 

concept of well-being and the business activities that take place within this framework 

are a highly developed branch of the modern economy as they come to cover a field 

based on the holistic perception of health and well-being and therefore, are business 

activities with particular potential. Moreover, the adoption of new trends in the field 

shows the tendency for companies in this sector to turn to business intelligence, looking 

for ways to improve both the services offered and the way to make business decisions. 

In Greece, there are already a number of enterprises in the hotel sector which employ 

business intelligence tools. However, business should not limite their efforts at this  

point. On the contrary, they should continue to evolve and improve in order to perfect 

the product they offer, managing to attract a wider audience. In this, it is possible to 

help business intelligence and its applications. 

 

Keywords: Business intelligence, spa and wellness services, customer satisfaction 
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Δηζαγσγή. 

 

Σν βαζηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επθπΐα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηνλ ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

επεμίαο θαη ησλ spa. Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, έρεη νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή λέσλ δπλαηνηήησλ θαη ηδεψλ γεληθφηεξα 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

κεζφδσλ ζηνλ ρψξν ησλ ππεξεζηψλ επεμίαο απνθηά κεγάιν ελδηαθέξνλ.  

Με απηήλ ηελ έλλνηα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

εθαξκνγψλ απηήο ζηνλ ρψξν ησλ spa. Δπηπξφζζεηα εμεηάδνληαη νξηζκέλεο εηαηξείεο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε απφ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηα πεδία εθαξκνγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο.  Ο ιφγνο πνπ έιαβε 

ρψξα απηή ε  κειέηε είλαη γηα λα ζπλδπάζεη ηα ζεσξεηηθά επξήκαηα ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηεο εξγαζίαο κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη σο εμήο. Ζ εξγαζία 

απνηειείηαη απφ δπν κέξε, ζην πξψην ιακβάλεη ρψξα ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θπξίνπ δεηήκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, ελψ ζην δεχηεξν ε πξνζπάζεηα 

κειέηεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. 

Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γεληθά, ελψ ζην δεχηεξν θεθάιαην 

παξαηίζεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γχξσ απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ησλ spa. Σν ηξίην θεθάιαην απνηειείηαη απφ παξάζεζε παξαδεηγκάησλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηνλ ρψξνη ησλ spa. Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη θαη απηφ 

απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην απφ απηά ιακβάλεη ρψξα ε παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηψλ- 

παξφρσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν επηινγήο ελφο παξφρνπ 

ινγηζκηθνχ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο . Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε 

ησλ εηαηξεηψλ αλαθνξηθά κε ην πφζν θαιχπηνπλ ηα εξγαιεία ηνπο ηα  πεδία εθαξκνγήο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 
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Σα βαζηθά  εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνξνχλ ηελ ρξήζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο απφ ηα μελνδνρεία θαη θαηά επέθηαζε απφ ηα spa σο κέξνο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνεγνχκελα, θαζψο θαη επηπξφζζεηα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην πνηεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη πσο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Σα πξψηα ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ σο εμήο: 

 Ση αλαθέξεηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν; 

 Πνην είλαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ spa θαη πσο απηά ηθαλνπνηνχλ ηελ 

αλάγθε νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ησλ αλζξψπσλ; 

 Τπάξρνπλ θαη πνηεο είλαη νη εθαξκνγέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο επεμίαο; 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα εξσηήκαηα  ζρεηηθά κε ην πνηεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πσο επηιέγνληαη  ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαηππσζνχλ σο εμήο: 

 Πνηεο είλαη νη εηαηξείεο παξνρήο ινγηζκηθνχ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ μελνδνρεία ζηελ Διιάδα ; 

 Πσο επηιέγνληαη νη παξαπάλσ εηαηξείεο ;  

 Πνηα πεδία εθαξκνγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο  επθπΐαο θαιχπηεη ε θάζε εηαηξεία 

θαη πνηα φρη ; 

Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Ο πξψηνο απφ απηνχο αλαθέξεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία εχξεζεο κηαο 

πινχζηαο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο εηδηθά 

ζηνλ ρψξν ησλ spa. Έηζη, ε έξεπλα πξνζαλαηνιίζηεθε ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

βηνκεραλίαο θηινμελίαο κε κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν ησλ spa, 

κέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ ηειεπηαίσλ ηάζεσλ ζηνλ ρψξν απηφ. 

Δμάιινπ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαζψο δελ εληνπίζηεθε θακία έξεπλα κε 

αληίζηνηρν ζέκα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε ησλ 
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εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο ζηελ Διιάδα άξα θαη γηα ηα spa πνπ ζηεγάδνληαη ζε απηά. 
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1. Η έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

 

1.1. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα (Business Intelligence, BI) πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «λνεκνζχλε». Ζ πξψηε 

απφ απηέο, είλαη ε αλζξψπηλε λνεκνζχλε πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ππνζέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επθπΐα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη έλα λέν πεδίν 

έξεπλαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλζξψπηλσλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζε 

δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα (Gartner, 2013). 

Ζ δεχηεξε έλλνηα αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνηηκψληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ αμία πνπ επηθέξνπλ θαη ηε ζπλάθεηα ηνπο κε κηα ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνηεινχλ ηελ απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε, 

πνπ ζπζζσξεχεη ηελ γλψζε θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, κε απηή ηελ έλλνηα, ε 

επηρεηξεζηαθή επθπΐα απνηειεί κηα επξεία θαηεγνξία εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπιινγή, ηελ παξνρή πξφζβαζεο θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ κε 

ζθνπφ λα βνεζεζνχλ νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο (McAfee & Brynjolfsson, 2012). 

Ο φξνο ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε γλψζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

κηα επηρείξεζε. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ βαζηά γλψζε γηα 

παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ κε άκεζν ηξφπν, φπσο νη πειάηεο, νη αληαγσληζηέο, νη 

επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη εζσηεξηθέο δνκέο ηεο 

επηρείξεζεο, γηα λα ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθέο θαη πνηνηηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο. Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

ιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζε έλα εμεηδηθεπκέλν πεδίν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ην νπνίν είλαη επξχηεξα γλσζηφ κε ηελ έλλνηα ηεο 

αληαγσληζηηθήο λνεκνζχλεο (competitive intelligence), επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά 

ζην εμσηεξηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. πιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
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ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο 

πιεξνθνξηψλ, ελψ δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλαδήηεζε εζσηεξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Davenport & Harris, 2007). 

ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, ε απηνκαηνπνίεζε θαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

έρνπλ νδεγήζεη ζηε δηάζεζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ. Οη ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ 

απηά ηα δεδνκέλα λα δηαηεξνχληαη θαη λα απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο αλάιπζεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην κέιινλ. Σα δηάθνξα εξγαιεία απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ (γηα παξάδεηγκα, ηα εξγαιεία Enterprise Application Integration) έρνπλ 

απμήζεη ηελ ηαρεία ζπιινγή δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, νη ηερλνινγίεο αλαθνξάο OLAP 

(Online Analytical Processing) έρνπλ επηηξέςεη ηελ ηαρχηεξε δεκηνπξγία λέσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα. Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα έρεη ζρεηηζηεί πιένλ 

κε ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχνληαη κεγάινη φγθνη δεδνκέλσλ, λα εμάγνληαη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη λα κεηαηξέπνληαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο 

ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ. 

Οη Stackowiak et al. (2007) νξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα σο εθείλε ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηελ παξνπζίαζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ εθζέζεσλ πνπ ζπκππθλψλνπλ ηελ νπζία απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ, ζηε βάζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, επηηξέπνληαο ζηε δηνίθεζε 

λα πξαγκαηνπνηεί ζεκειηψδεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, νη Cui et al, (2007) ζεσξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα σο 

ηξφπν θαη κέζνδν βειηίσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επηδφζεσλ, κέζα απφ ηελ παξνρή 

ζεκαληηθήο βνήζεηαο ζηνλ εθηειεζηηθφ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ κηαο εηαηξίαο, 

κέζα απφ ηελ πξνζθνξά ζε απηφλ ελφο κεγάινπ πιήζνπο ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ.  

Σα βαζηθά εξγαιεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζεσξνχληαη φια εθείλα ηα 

εξγαιεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαο κηα απμεκέλε αμία ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ζπλεπψο, κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Οη Zeng et al. (2006) νξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα σο εθείλε ηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη σο ζηφρν, ηε 

κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαηά ηε ιήςε φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα σο έλαλ φξν 

δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή φισλ εθείλσλ ησλ 
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δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηελ 

παξνρή πξφζβαζεο θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κηα 

επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ιακβάλνπλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ Tvrdíková (2007), ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξγαιείνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη ε ηθαλφηεηα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ εηεξνγελή πεγή, ε θαηνρή πξνεγκέλσλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ.  

Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά απφ ην 

Gartner Group ην 1996. Οξίδεηαη σο ε εθαξκνγή ελφο ζπλφινπ κεζνδνινγηψλ θαη 

ηερλνινγηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην J2EE, ην DOTNET, ηα Web Services, ην OLAP, 

ην Data Mining, νη δηάθνξεο ηερλνινγίεο αλαπαξάζηαζεο θ.ιπ., γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ απφθαζε ηνπο γηα επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα κέρξη ζήκεξα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζηελ νπνία νη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

νδεγεί ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Ο ηξφπνο ηαπηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δεηεκάησλ είλαη ζπλεπψο πάληα ε θχξηα 

πξφθιεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα, ηέινο, πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε δηάθνξσλ ινγηζκηθψλ 

γηα ηελ εμαγσγή, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ θφξησζε (Extraction, Transformation 

and Loading, ETL), ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ηελ αλαδήηεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ (Berson et.al, 2002). 

 

1.2. Οη βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. 

 

ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. 

 

1.2.1. Η αλαιπηηθή on-line επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (On-line analytical processing, 

OLAP) 
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Ζ κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξεκαηηθνί 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ έλαλ 

ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο εμειηγκέλα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πινήγεζε ζε δηαζηάζεηο φπσο ν ρξφλνο ή νη ηεξαξρίεο. Ζ OLAP παξέρεη 

πνιπδηάζηαηεο, ζπλνπηηθέο εθθάλζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνξά, ηελ αλάιπζε, ηε κνληεινπνίεζε θαη ην ζρεδηαζκφ 

γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία 

OLAP κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπλδπαζηνχλ κε απνζήθεο δεδνκέλσλ ή 

κάξθεο δεδνκέλσλ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα εμειηγκέλα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο (Gonzales, 2006). 

Απηά ηα ζπζηήκαηα επεμεξγάδνληαη εξσηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλεχξεζε ηάζεσλ θαη ηελ αλάιπζε θξίζηκσλ παξαγφλησλ. Σν ινγηζκηθφ αλαθνξάο 

δεκηνπξγεί ζπγθεληξσηηθέο απφςεηο δεδνκέλσλ γηα λα ελεκεξψλεηαη ε δηνίθεζε 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζήο. Άιια εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, φπσο ε εμφξπμε 

δεδνκέλσλ θαη νη απνζήθεο δεδνκέλσλ (Chaudhuri & Dayal, 1997). 

 

1.2.2. Πξνεγκέλεο αλαιύζεηο (Advanced Analytics). 

 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη κέζνδνη φπσο σο εμφξπμε δεδνκέλσλ, ε 

πξφβιεςε ή ε πξνγλσζηηθή αλάιπζε θαη γεληθφηεξα, φιεο εθείλεο νη κέζνδνη πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο ηερληθέο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηελ πξφβιεςε ή ηελ 

παξνρή κέηξσλ βεβαηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα (Philpott, 2010). 

 

1.2.3. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (Data warehouse) 

 

Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ είλαη ίζσο ε ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Απνηειεί κηα δηαδηθαζία νινθιεξσκέλε, ε νπνία έρεη σο 

θεληξηθφ ηεο ζεκείν ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη. Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

ππνζηεξίδεη ηε θπζηθή δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ κε ην ρεηξηζκφ ησλ πνιπάξηζκσλ 

επηρεηξεζηαθψλ αξρείσλ γηα εξγαζίεο νινθιήξσζεο, θαζαξηζκνχ, ζπιινγήο θαη 
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επεμεξγαζίαο. Μπνξεί επίζεο λα πεξηέρεη ηα επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ σο έλα ελεκεξσκέλν ζχλνιν νινθιεξσκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαθηηθή ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή. Πεξηέρεη δεδνκέλα πνπ αιηεχνληαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη δηαηεξεί ειάρηζην ηζηνξηθφ (Kimball & Ross, 2013).  

Οη πεγέο δεδνκέλσλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη ιεηηνπξγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

ηζηνξηθά δεδνκέλα, εμσηεξηθά δεδνκέλα, (γηα παξάδεηγκα, απφ εηαηξείεο έξεπλαο 

αγνξάο ή απφ ην Γηαδίθηπν) ή πιεξνθνξίεο απφ ην ήδε ππάξρνλ πεξηβάιινλ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Δμάιινπ, απηέο κπνξεί λα είλαη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ή νπνηαδήπνηε άιιε δνκή δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε γξακκή 

επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα βξίζθνληαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πιαηθφξκεο θαη λα πεξηέρνπλ δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, 

πίλαθεο ή ππνινγηζηηθά θχιια, ή κε δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη ηα αξρεία 

θεηκέλνπ ή δηάθνξεο εηθφλεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνιπκέζσλ (Kimball & Ross, 

2013). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ιεγφκελα data marts ζηελ νπζία είλαη εμεηδηθεπκέλα 

ππνζχλνια δεδνκέλσλ θαη φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Inmon (1999), απνηεινχλ κηα 

ζπιινγή ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ νξγαλψλνληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηκεκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο πνπ δηαζέηνπλ ηα δηθά ηνπο data marts είλαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο, 

ν ηνκέαο κάξθεηηλγθ θαη ν ηνκέαο ησλ πσιήζεσλ. 

Μέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία, ηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο 

είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ πιηθνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ζπληζηνχλ ην εθάζηνηε data mart. Κάζε ηκήκα έρεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία γηα ην πσο 

ζα πξέπεη λα κνηάδεη έλα data mart, φηαλ θάζε έλα ηέηνην έρεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο. Με παξφκνην ηξφπν κε ηηο απνζήθεο δεδνκέλσλ, ηα data marts πεξηέρνπλ 

επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο λα 

ραξάμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο κε βάζε ηηο αλαιχζεηο πξνεγνχκελσλ 

ηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Ζ βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ε δεκηνπξγία ελφο data mart 

βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, πξνθαζνξηζκέλε αλάγθε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

νκαδνπνίεζε θαη δηακφξθσζε ησλ επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ. Όπσο ζεκεηψζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πνιιά data marts κέζα ζε κηα επηρείξεζε, 
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θαζψο έλα ηέηνην κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία, 

κηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ή κηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (Golfarelli & Rizzi, 2009). 

πκπεξαζκαηηθά, ηα εξγαιεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη επξέσο 

απνδεθηά σο έλα λέν ελδηάκεζν ινγηζκηθφ κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

αηηήζεσλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, απνζπλδένληαο έηζη ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ 

ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ, ηελ online αλαιπηηθή επεμεξγαζία, ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ηελ πξφβιεςε θαη ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ θαη αλαιχνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα. 

 

1.2.4. Οη Πεγέο δεδνκέλσλ (Data sources). 

 

Οη πεγέο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα είλαη ιεηηνπξγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηζηνξηθά 

δεδνκέλα, εμσηεξηθά δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο απφ ην ήδε ππάξρνλ πεξηβάιινλ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, νη πεγέο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα είλαη ζρεζηαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ή λα ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε άιιε δνκή δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη 

ηε γξακκή επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα βξίζθνληαη ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο 

πίλαθεο ή ππνινγηζηηθά θχιια, ή κε δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο αξρεία θεηκέλνπ ή 

εηθφλεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνιπκέζσλ (Kortleven et al., 2013).  

 

1.3. Οη πξννπηηθέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. 

 

ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηξία ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα. Σα ζέκαηα απηά είλαη αθελφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδνπλ νη εηδηθνί ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα θαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο Απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ, νη 

πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ ζσζηψλ πιεξνθνξηψλ. 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ νη εηδηθνί ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ εθείλνη νη εηδηθνί, νη 

νπνίνη ζεσξνχλ ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα, ζηα ήδε 

ππάξρνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε κηα επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, γηα ηνπο επηζηήκνλεο ηεο ηαηηζηηθήο, ε Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα ζεσξείηαη σο 

έλα εξγαιείν ζπιινγήο, πξφβιεςεο θαη πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Cook, 

1996). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη επλφεην φηη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ελφο 

επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο είλαη ε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ απφ ηα πνιιά δηαθνξεηηθά επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 

απνζήθε δεδνκέλσλ. Χζηφζν, απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη πνιχ ιίγεο 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κηα νινθιεξσκέλε απνζήθε δεδνκέλσλ. Οη Berson et.al. (2002) 

ππνγξακκίδνπλ φηη, ιφγσ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ δπλακηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κφλν νη πην αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα επηηχρνπλ ηελ ζηαζεξή 

αλάπηπμε ηνπο ζηελ αγνξά. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, 

ηνπο πειάηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απνηειεί αλαληίξξεην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηελ 

Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα. Πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη παξά ηηο ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηνλ ρψξν ησλ πζηεκάησλ Δλδνεπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ (Enterprise 

Resource Planning, ERP) θαη ζηε Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (Customer 

Relationship Management, CRM) ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θπξίσο κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ απηά ηα ζπζηήκαηα. Κάζε εηαηξία ζα ήζειε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

έρεη γξήγνξε πξφζβαζε ζε κεγάιν εχξνο πιεξνθνξηψλ (Mayer-Schonberger & Cukier, 

2013). 

Χο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζηεξίμνπλ έκπξαθηα ηνλ ηνκέα 

αλάιπζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ άκεζεο, 

απνηειεζκαηηθέο θαη νξζέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Ζ εθαξκνγή πην έμππλσλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ είλαη ην πεδίν 

φπνπ ε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα είλαη δπλαηφλ λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. 
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ε απηφλ ηνλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελν θφζκν, νη θαηαλαισηέο απαηηνχλ 

ηαρχηεξεο πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ή λα ππεξβνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηα ζπζηήκαηα 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαβιέπνπλ ζσζηά ηηο ηάζεηο θαη 

ηα κειινληηθά γεγνλφηα. Οη ρξήζηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαδεηνχλ 

ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ σθειεηψλ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη νη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ 

κηθξφηεξε δπλαηή ρξνληθή πζηέξεζε. Απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε κεληαία 

θαη αθφκε θαη ε εβδνκαδηαία αλάιπζε πιένλ δελ αξθεί. ην εγγχο κέιινλ, νη εηαηξείεο 

ζα είλαη πιήξσο εμαξηεκέλεο απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη πεξηκέλνπλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζην 

δηαδίθηπν κφλν κε έλα ή δχν θιηθ (Raymond et al., 2013). 

Δπίζεο, ζην εγγχο κέιινλ, νη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο πξνβιέπεηαη λα 

γίλνπλ πην δεκνθξαηηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη νη ηειηθνί ρξήζηεο απφ νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ην ηκήκα γηα ην νπνίν 

ελδηαθέξνληαη. Δπνκέλσο, ζην κέιινλ, νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο ζα απμεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απμάλνληαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. πλεπψο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε νη εηαηξείεο λα 

βειηηψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ δηαζέηνπλ κε ηνλ ίδην ή  θαη 

κεγαιχηεξν ξπζκφ, ψζηε λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο (Gupta & Jain, 2011). 

 

1.4. Αηηίεο ελαζρόιεζεο κηαο εηαηξίαο κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα. 

 

Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα ιακβάλνπλ θαιά 

ελεκεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη έηζη κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα φηαλ νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε 

ζέζε λα πξνβάιινπλ πιεξνθνξίεο απφ δείθηεο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα 

θάλνπλ αθξηβείο πξνβιέςεηο γηα ηηο κειινληηθέο ηάζεηο ή ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Μφιηο ε επηρεηξεκαηηθή λνεκνζχλε ζπγθεληξψζεη απνηειεζκαηηθά ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνιεπηηθά, ψζηε νη 

επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζεηηθέο πξνο απηέο απνθάζεηο. 
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Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη ε βειηίσζε ηεο ακεζφηεηαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη έγθαηξεο, έγθπξεο θαη θαιήο πνηφηεηαο 

πιεξνθνξίεο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε έλδεημε γηα ην πνηα είλαη ε θαιχηεξε πνξεία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα απνθαιχπηεη 

(Viljoen, 2004): 

 Σελ ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

 Σηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ  

 Σηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

 Σηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο κειινληηθέο ηάζεηο 

 Σν θνηλσληθφ, θαλνληζηηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξα ε 

επηρείξεζε 

 Ση θάλνπλ νη άιιεο επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά 

Οη επηρεηξήζεηο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ζε απηφ ην πνιχ αληαγσληζηηθφ, γξήγνξν θαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κηα βαζηθή αληαγσληζηηθή 

παξάκεηξνο είλαη ην πφζν γξήγνξα αληαπνθξίλνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ηνπο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη γηα λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα θαη ζπλερψο ζηηο αιιαγέο.  

Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηνλ βαζηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο. Έλα ζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο, κε άιια ιφγηα, 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ. Ζ εηθφλα επίζεο απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ γηα λα αλαθηεζνχλ γηα 

αλάιπζε. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο θαίλνληαη επίζεο ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 1. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο. Πεγή: 

Sharma, 2013. 

 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Σα ίδηα ηα δεδνκέλα 

πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο. Οη δηάθνξεο πεγέο δεδνκέλσλ ζπιιέγνληαη, 

κεηαζρεκαηίδνληαη, θνξηψλνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε κηα απνζήθε δεδνκέλσλ. Σα 

ζρεηηθά δεδνκέλα αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή πεξηνρή ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απνζήθε δεδνκέλσλ. Έλα ζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεχεηαη πιήξσο ηα δεδνκέλα ζε θάζε θάζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο θαζψο ε φιε δηαδηθαζία εμειίζζεηαη κέζσ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

πιεξνθνξηθήο κεηαβνιήο ηνπο.  

Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα, γηα ηα 

νπνία ηα δεδνκέλα ησλ δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα απφ θάζε 

πεγή θαη θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν θεληξηθφο ζθνπφο ελφο ζρεδίνπ 

Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ζα πξέπεη λα είλαη κηα «θπζηθή» ξνή δεδνκέλσλ, απφ ηελ 

δεκηνπξγία ηνπο κέρξη θαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ, ζε θάζε βήκα 
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ηεο ξνήο, ηα δεδνκέλα αμηνπνηνχληαη πιήξσο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αχμεζε ηεο αμίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηρείξεζε.  

 

1.5. Σα ζεκαληηθόηεξα νθέιε ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

 

Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα παξέρεη πνιιά νθέιε ζηηο εηαηξείεο πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Μπνξεί λα εμαιείςεη πνιιέο εηθαζίεο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, λα 

εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ελψ κπνξεί λα ζπληνλίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα αληαπνθξίλνληαη 

γξήγνξα ζηηο αιιαγέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο 

θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα, επηπιένλ, 

βειηηψλεη ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί 

Οη πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη ζπρλά σο ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο πφξνο κηαο 

εηαηξείαο (ηα πην πνιχηηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη νη ππάιιεινί ηεο). 

Έηζη, φηαλ κηα εηαηξεία κπνξεί λα ιακβάλεη απνθάζεηο βάζεη έγθαηξσλ θαη αθξηβψλ 

πιεξνθνξηψλ, ε εηαηξεία κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηεο. Ζ Δπηρεηξεκαηηθή 

Δπθπΐα επηηαρχλεη επίζεο ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο ε ηαρεία θαη ζσζηή ιεηηνπξγία 

ησλ πιεξνθνξηψλ πξηλ απφ ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξεί ζπρλά λα νδεγήζεη 

ζε αλψηεξεο επηδφζεηο ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε. Μπνξεί επίζεο λα βειηηψζεη ηελ 

εκπεηξία ησλ πειαηψλ, επηηξέπνληαο ηελ έγθαηξε θαη θαηάιιειε αληαπφθξηζε ζηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο (Kimble & Milolidakis, 2015). 

Οη επηρεηξήζεηο ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Οξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο 

παξαηίζεληαη παξαθάησ. Με ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνπο πην θεξδνθφξνπο γηα απηέο πειάηεο θαη ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αθνζίσζε απηψλ ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη λα εληνπίζνπλ 

κειινληηθνχο πειάηεο κε παξφκνηεο, αλ φρη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο. ηελ ζπλέρεηα, 

παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο (Chen et 

al, 2012): 

 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ξνήο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 
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 Γξήγνξνο θαη άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εγγχεζε πξντφλησλ γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ 

ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ. 

 Γπλαηφηεηα  αλίρλεπζεο εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα μέπιπκα 

ρξεκάησλ, κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

 Αλάιπζε ηεο θεξδνθνξία ησλ πειαηψλ κε δπλαηφηεηα αχμεζεο θαη παξάιιειεο 

κείσζεο ηεο έθζεζεο ζε θηλδχλνπο κέζσ αθξηβέζηεξεο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Γπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζπλδπαζκψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ νη πειάηεο είλαη πηζαλφ λα αγνξάζνπλ θαζψο θαη ησλ 

πνζνηήησλ. 

 Γπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ γηα πεηξακαηηθά θάξκαθα. 

 Γπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ θεξδνθφξσλ πνζνζηψλ ησλ αζθαιίζηξσλ 

 Γπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ ρξφλνπ αξγίαο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

εθαξκφδνληαο πξνγλσζηηθή ζπληήξεζε. 

 Πξνζδηνξηζκφο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλίρλεπζεο θαη αλάιπζεο (attrition and 

churn analysis) ησλ αηηηψλ γηα ηηο νπνίεο νη πειάηεο αθήλνπλ ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο επηρείξεζεο  θαη απεπζχλνληαη ζε απηήλ. 

 Γπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη απνηξνπήο ηεο δφιηαο ζπκπεξηθνξάο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Πξνζδηνξηζκφο λέσλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο. 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί ε παξαδνρή φηη νη πειάηεο 

απνηεινχλ ηελ πην θξίζηκε πηπρή ηεο επηηπρίαο κηαο επηρείξεζεο. Υσξίο απηνχο κηα 

εηαηξεία δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηνπο θαη λα πξνζαξκφδνπλ φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα θαη άκεζα ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο ζε απηέο. Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξά θαη λα παξνπζηάδνπλ 

θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο ελ αλακνλή ησλ κεηαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πειάηε. 

Οη αληαγσληζηέο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα ηεξάζηην 

εκπφδην γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. Οη ζηφρνη ηνπο είλαη νη ίδηνη κε απηνχο ηεο 
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εηαηξίαο θαη απηνί είλαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

ηνπο. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα παξακέλνπλ έλα βήκα 

κπξνζηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο.. Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαθέξεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ νη αληαγσληζηέο κηαο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε 

απηή λα κπνξεί λα ιακβάλεη θαιχηεξα ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο ((Kimble & 

Milolidakis, 2015). 

 

1.6. Η ηερλνινγία ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

 

Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα παξέρεη νξγαλσηηθά δεδνκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ηα θίιηξα ηεο νξγαλσηηθήο γλψζεο λα κπνξνχλ εχθνια λα ζπζρεηηζηνχλ κε απηά ηα 

δεδνκέλα θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε πνπ 

ηελ ρξεζηκνπνηεί. Σα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ θαη άιιεο ηερλνινγίεο γηα ηε 

ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα θαη 

λα παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα κε έλαλ απιφ θαη ρξήζηκν ηξφπν. Σν ινγηζκηθφ βνεζά 

ζηε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θάλνληαο ρξήζε 

ηξερνπζψλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φηαλ ρξεηάδεηαη. Οξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ απνζήθεο δεδνκέλσλ επεηδή απηέο απνηεινχλ κηα κέζνδν 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο επηρεηξεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Vercellis, 2009). 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλα ζχζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο, 

πξέπεη λα ππάξμνπλ νξηζκέλνη ηερληθνί πεξηνξηζκνί. Οη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα αθφινπζα ζέκαηα (Olszak, 

2014): 

 Σελ αζθάιεηα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ησλ  ρξεζηψλ ζηελ απνζήθε 

δεδνκέλσλ 

 Σνλ φγθνο δεδνκέλσλ (ρσξεηηθφηεηα) 

 Σελ ρξνληθή δηάξθεηα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (δηαηήξεζε δεδνκέλσλ) 

 Σνπο ζηφρνπο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη απφδνζεο 
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Οη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα έρνπλ αλαπηχμεη 

εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, εηδηθά φηαλ ν ζηφρνο ηνπο ζπλεπάγεηαη 

ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε κεγάισλ πνζνηήησλ κε δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. Κάζε 

πξνκεζεπηήο νξίδεη ζπλήζσο ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν θαη 

εκπνξεχεηαη ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ ε  Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα λα 

εθαξκνζηεί κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ εξγαιείσλ. 

Σα πην ζπλεζηζκέλα εξγαιεία Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο είλαη ηα εμήο (Moss & 

Atre, 2003): 

 Λνγηθή ησλ πλεηξκηθψλ Δξσηεκάησλ (Associative Query Logic, AQL) 

 Σν Scorecarding 

 Ζ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθήο Απφδνζεο θαη ε Μέηξεζε ηεο Απφδνζεο 

 Ο Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο 

 Ο Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Ζ Αληαγσληζηηθή Αλάιπζε 

 Ζ Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (CRM)  

 Ζ Δμφξπμε δεδνκέλσλ (Data mining - DM) 

 Σα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems, DSS) θαη 

ε Γεκηνπξγία Πξνβιέςεσλ 

 Οη Απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη ε δηαρείξηζε εγγξάθσλ 

 Σα πζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ 

 Σα Δθηειεζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Executive Information Systems, 

EIS) 

 Ζ Υξεκαηνδφηεζε  

 Σν Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Ζ Γηαρείξηζε γλψζεο 

 Ζ Υαξηνγξάθεζε θαη ε απεηθφληζε πιεξνθνξηψλ  

 Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information Systems, 

MIS) 

 Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Geographic Information Systems, 

GIS) 

 Ζ Online Αλαιπηηθή Δπεμεξγαζία (OLAP) θαη ε πνιπδηάζηαηε αλάιπζε, ε 

νπνία κεξηθέο θνξέο απιά νλνκάδεηαη "Analytics"  

 Ζ Δπηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
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 Ζ Αλάιπζε ηαηηζηηθψλ θαη Σερληθψλ Γεδνκέλσλ 

 Ζ Γηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη ε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο ηεο 

δήηεζεο 

 Σα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 Ζ Αλάιπζε ηάζεσλ 

Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηνπο ιεγφκελνπο βαζηθνχο δείθηεο 

απφδνζεο (Key performance indicators, KPIs) γηα λα αμηνινγήζεη ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα θαζνξίζεη κηα πνξεία δξάζεο. Όιν θαη 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί έρνπλ αξρίζεη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πην γξήγνξα 

δηαζέζηκα. ην παξειζφλ, ηα δεδνκέλα ήηαλ δηαζέζηκα κφλν κεηά απφ έλα ή δχν κήλεο, 

γεγνλφο πνπ δελ βνήζεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

εγθαίξσο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηα δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα θαη ηα άιια πεδία εθαξκνγήο ηεο άκεζεο γλψζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Πξφζθαηα, ηα κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνζπάζεζαλ λα θαηαζηήζνπλ 

δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα ζε κηθξφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα κεηψζνπλ ηηο 

θαζπζηεξήζεηο (Davenport et al., 2010). 

Γηα παξάδεηγκα, γηα θάπνηεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

δηαζέηνπλ θαη πςειφ πηζησηηθφ θίλδπλν, κηα κεγάιε πνιπεζληθή ηξάπεδα θαζηζηά 

δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο KPIs θάζε εβδνκάδα θαη κεξηθέο θνξέο, 

πξνζθέξεη κέρξη θαη εκεξήζηα αλάιπζε αξηζκψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα είλαη 

ζπλήζσο δηαζέζηκα εληφο 24 σξψλ, απαηηψληαο απηνκαηνπνίεζε θαη ρξήζε 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

 

1.7. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο κηα ζεηξά απφ 

θξίζηκεο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ είλαη νη εμήο 

(Moss & Atre, 2003): 

 Πξνζπάζεηα θαζνξηζκνύ ζηόρνπ: Σν πξψην βήκα θαζνξίδεη ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο θαη κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνηνη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζα αληηκεησπηζηνχλ απν ην πξφγξακκα; 



19 

 

Πνηα νξγαλσηηθή απνζηνιή / φξακα ζρεηίδεηαη κε απηήλ; Μηα εμεηδηθεπκέλε 

ππφζεζε πξέπεη λα πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε 

πξσηνβνπιία ηειηθά ζα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηδφζεηο (δειαδή 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί αξρηθά έλαο ράξηε ζηξαηεγηθήο). 

 Βαζηθά εξωηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο: Οη ηξέρνπζεο 

ηθαλφηεηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη. Έρεη ν νξγαληζκφο 

ή ε επηρείξεζε ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζεί ζεκαληηθέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ; Πνηα δεδνκέλα ζπιιέγεη ε επηρείξεζε θαη πψο απνζεθεχεη απηά 

ηα δεδνκέλα; Πνηεο είλαη νη ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, π.ρ. 

πφζα ηπραία είλαη ε δηαθχκαλζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ;  

 Δξωηήκαηα ζρεηηθά κε ην θόζηνο θαη ηνπο θηλδύλνπο: Θα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ νη 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Δπθπΐαο. Δίλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί ην θφζηνο ησλ πθηζηάκελσλ ελεξγεηψλ 

θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία. 

Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο λα απνηχρεη ε πξσηνβνπιία; Απηή ε αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα θαη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δξωηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο θαη ηα άιια ελδηαθεξόκελα κέξε: Θα πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζηεί πνηνο ζα επσθειεζεί απφ ηελ πξσηνβνπιία Δπηρεηξεκαηηθήο 

Δπθπΐαο θαη πνηνο ζα πιεξψζεη. Δπίζεο, κηα ζεκαληηθή εξψηεζε είλαη ην πνηνο 

έρεη ζπκκεηνρή ζηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία; Ση είδνπο πειάηεο  θαη άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζα επσθειεζνχλ άκεζα απφ απηήλ ηελ πξσηνβνπιία; 

Πνηνο ζα σθειεζεί έκκεζα; Πνηα είλαη ηα πνζνηηθά θαη ηα πνηνηηθά νθέιε; 

Δίλαη ε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ε 

ηθαλνπνίεζε γηα φια ηα είδε ησλ πειαηψλ, ή ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο; Πψο ζα 

παξαθνινπζνχληαη ηα νθέιε ησλ πειαηψλ; Ση γίλεηαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο, 

ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα θαλάιηα δηαλνκήο; 

 Δξωηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο: Οη απαηηήζεηο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ κε βάζε ην πξφγξακκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ζαθψο θαζνξηζκέλα φξηα ζηα νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηξήζεηο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Κάπνηνο πξέπεη λα 

απνθαζίζεη πνηεο κεηξήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε ζηνηρείν πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη. Δίλαη απηέο νη θαιχηεξεο κεηξήζεηο; Πψο δηαπηζηψλεηαη απηφ; 

Πφζεο κεηξήζεηο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη; Δάλ πξφθεηηαη γηα κεγάιν 
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αξηζκφ (πνπ ζπλήζσο είλαη), πνην ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπο; Δίλαη ηππνπνηεκέλεο νη κεηξήζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηηο επηδφζεηο ζε άιινπο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο; Πνηεο είλαη 

νη δηαζέζηκεο πην ζπλεζηζκέλεο κεηξήζεηο; 

 Μέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεζνδνινγία κέηξεζεο: Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

κεζνδνινγία ή κηα δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαιχηεξνπ (ή ηνπ 

θαζνιηθά απνδεθηνχ) ηξφπνπ κέηξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ. Πνηεο 

κέζνδνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πφζν ζπρλά ν νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα; Τπάξρνπλ πξφηππα ηνπ θιάδνπ γηα απηφ; Δίλαη 

απηφο ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ νη κεηξήζεηο; Πψο δηαπηζηψλεηαη απηφ;  

 Δξωηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα: Κάπνηνο πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Μπνξεί, επίζεο, λα απαηηνχληαη πξνζαξκνγέο ζην 

πξφγξακκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ απηφ ζα παξέρεη. Πψο κπνξεί θαλείο λα απνδείμεη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο (θαη φρη άιινη 

παξάγνληεο) ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ησλ απνηειεζκάησλ; Ση πνζνζηφ απηήο ηεο 

αιιαγήο νθείινληαλ ζε ηπραίνπο παξάγνληεο;  

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα θαη ε 

εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη έλα πεδίν πνπ επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη εμφξπμεο δεδνκέλσλ απαηηνχλ 

έλα ηζρπξφ ζεκέιην ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ηαμηλφκεζε, ηελ νκαδνπνίεζε, ηελ αλαιπηηθή αλάιπζε, ηα δηαδνρηθά κνηίβα, ηελ 

αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ, ηελ πξφβιεςε, ηελ παιηλδξφκεζε, ηελ αλάιπζε 

ζπζρεηίζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ  κε πην πνιχπινθεο κεζφδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαδηθηπαθήο αλαιπηηθήο επεμεξγαζίαο (OLAP) (Goebel & Grunwald, 1999). Απηά 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε κηα ζεηξά ηερληθψλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 1.1. Οη ζεκαληηθόηεξεο ηερληθέο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 
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Σερληθή πλνπηηθή Πεξηγξαθή 

Πξνγλωζηηθή κνληεινπνίεζε 

Πξφβιεςε γηα ηελ ηηκή γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

ησλ δεδνκέλσλ 

Χαξαθηεξηζκόο θαη πεξηγξαθηθή εμόξπμε 

δεδνκέλωλ 

Καηαλνκή δεδνκέλσλ, δηαζπνξά θαη 

εμαίξεζε δεδνκέλσλ 

Σπζρέηηζε, ζπκκεηαβνιή, αλάιπζε 

αηηηόηεηαο (Link Analysis) 

Πξνζδηνξηζκφο ζρέζεσλ κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

δεδνκέλσλ 

Ταμηλόκεζε 
Πξνζδηνξηζκφο ηεο θιάζεο ζηελ νπνία 

αλήθεη έλα ζηνηρείν απφ ηα δεδνκέλα 

Οκαδνπνίεζε (Clustering) θαη αλάιπζε 

ηωλ αθξαίωλ ηηκώλ 

Γηαρσξηζκφο  ελφο ζπλφινπ ζε 

θαηεγνξίεο, φπνπ ηα αληηθείκελα κε 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά 

νκαδνπνηνχληαη 

Αλάιπζε ρξνληθώλ θαη δηαδνρηθώλ 

πξνηύπωλ 

Σάζε θαη απφθιηζε, δηαδνρηθά πξφηππα, 

πεξηνδηθφηεηα 

Γηαδηθηπαθή αλαιπηηθή επεμεξγαζία 

(OLAP). 

Σα εξγαιεία OLAP δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο λα αλαιχνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη αλάιπζεο 

ηάζεσλ. 

Οπηηθνπνίεζε 

Μεηαηξέπνληαο ηελ αλαθαιπθζείζα 

γλψζε θαηαλνεηή, ρξεζηκνπνηψληαο 

γξαθήκαηα, ηζηνγξάκκαηα θαη άιια 

νπηηθά κέζα 

Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλωλ 

(Exploratory Data Analysis, EDA) 

Δμέηαζε ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ ρσξίο 

ηζρπξή εμάξηεζε απφ παξαδνρέο ή 

κνληέια. ηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ηα πξφηππα κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν 

Πεγή: Goebel & Grunwald, 1999. 
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Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νιφθιεξν ην επξχ πεδίν εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν κηα ζπδήηεζε γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο αιιά θαη ηελ 

εθαξκνγή δηάθνξσλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, αιιά θαη πνιιά παθέηα ινγηζκηθνχ θαη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ην IBM Intelligent Miner θαη ην MS OLEDB for Data 

Mining. 
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2. Η βηνκεραλία ησλ Spa. 

 

2.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία. 

 

Ζ βηνκεραλία ησλ spa έρεη αλαδεηρζεί πξφζθαηα σο παγθφζκην θαηλφκελν κέζσ ηεο 

δηάδνζεο ηεο ηδέαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ γεληθφηεξε επεμία ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ, ζην κέζσ ησλ δηαθφξσλ παξαδφζεσλ ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ησλ λέσλ 

αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο. Οη ζεξαπείεο ησλ spa έρνπλ 

πεξάζεη απφ ηελ αξραηφηεηα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ αληαλαθινχλ ηνλ 

πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηνλ νπνίν είλαη ελζσκαησκέλεο. 

Απηέο νη πξαθηηθέο αλαθαιχπηνληαη ηψξα εθ λένπ, ελζσκαηψλνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα 

παγθφζκηα βηνκεραλία πνπ αληιεί πειάηεο κέζα απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ θαη 

γηα κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα 

εμήο πεδία (Lee, 2004): 

 ηελ νκνξθηά,  

 ην καζάδ,  

 ηε θηινμελία,  

 ηνλ ηνπξηζκφ,  

 ηελ αξρηηεθηνληθή,  

 ηελ αλάπηπμε αθηλήησλ, 

 ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηνπίνπ,  

 ηε κφδα,  

 ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά,  

 ηελ γπκλαζηηθή, 

 ηνλ ειεχζεξν ρξφλν,  

 ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, 

Ζ παγθφζκηα βηνκεραλία spa απνηειείηαη ζηελ νπζία απφ έλα άζξνηζκα γηα κηα 

ζεηξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ 
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αλζξψπσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά απφ πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ εκπνξίνπ κε έκθαζε ζηελ νκνξθηά, ηελ 

πεξηπνίεζε θαη ηηο εκπεηξίεο πξννξηζκνχ, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ νιηζηηθέο ζεξαπείεο 

θαη πλεπκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ ηηο θαηαβνιέο ηνπο ζηελ αζηαηηθή θνπιηνχξα, 

δηάθνξεο Δπξσπατθέο ηαηξηθέο παξαδφζεηο θαη ηελ εγρψξηα γλψζε θάζε ρψξαο, καδί κε 

ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ ζχγθιηζε απηψλ ησλ 

επηδξάζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα, ν θιάδνο ησλ spa λα απνξξνθεζνχλ απφ ηε δηεζλή 

βηνκεραλία θηινμελίαο, πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εμφδσλ αλαςπρήο 

κε ηα έμνδα πγείαο. Έηζη, ηα spa αλαδχνληαη ηψξα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη έρνπλ γίλεη έλα 

ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιπηειψλ μελνδνρείσλ θαη ησλ ζέξεηξσλ (Bushell, &. 

Sheldon, 2009). 

Ζ παγθφζκηα βηνκεραλία spa εμαθνινπζεί λα είλαη ζηα λεπηαθά ηεο βήκαηα θαη, 

κέρξη ζηηγκήο, ππάξρνπλ ιίγεο ηζρπξέο αλαιχζεηο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην κέγεζνο θαη ην 

εχξνο ηεο. Χζηφζν, αθφκε θαη ρσξίο ηζρπξά ζηνηρεία, είλαη ζαθέο φηη ε βηνκεραλία spa 

είλαη ήδε κεγάιε θαη αλαπηχζζεηαη. Δθηηκάηαη φηη νη ηακαηηθέο πεγέο θαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο, είλαη κηα παγθφζκηα βηνκεραλία 40 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ηνπιάρηζηνλ 16.000 ηακαηηθέο πεγέο κφλν ζηηο ΖΠΑ θαη 

πάλσ απφ 50.000 ηακαηηθέο πεγέο ζε φιν ηνλ θφζκν (Spafinder, 2007).  

Αλαθέξεηαη επίζεο φηη νη ηακαηηθέο πεγέο είλαη ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε 

βηνκεραλία αλαςπρήο κε ηα ζηνηρεία ησλ ΖΠΑ λα δείρλνπλ ξπζκφ αλάπηπμεο πεξίπνπ 

20% εηεζίσο. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2001 ηα έζνδα απφ ηηο ηακαηηθέο πεγέο 

είραλ ήδε μεπεξάζεη ηα έζνδα απφ ηα πάξθα ςπραγσγίαο, ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο θαη ηα 

ζέαηξα θαη ηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα (ISPA, 2002). 

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ησλ spa έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο πξνθιήζεηο. 

Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο εληάζεσο εξγαζίαο, νη βαζηζκέλεο ζηνλ άλζξσπν 

ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε θαηάξηηζε, ε πξφζιεςε θαη ε δηνίθεζε 

πξνζσπηθνχ έρνπλ αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ. Άιια 

ζεκαληηθά ζέκαηα είλαη ε αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη 

κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο επελδπηέο λα εθηηκήζνπλ κε δηαθάλεηα 

ηηο δπλαηφηεηεο επηζηξνθήο ησλ πνζψλ ηεο επέλδπζήο ηνπο. Δθηφο απφ απηά ηα ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά νη επηρεηξήζεηο 

ησλ spa, ζα πξέπεη λα δίλνπλ θαη πεηζηηθέο απαληήζεηο ζε δεηήκαηα βησζηκφηεηαο ηεο 

νληφηεηαο ηνπο, αιιά θαη ζε κηα ζεηξά απφ άιια ζέκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 
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εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, γηα ηα νπνία, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη θαηαλαισηέο 

αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ελδηαθέξνλ (Hales, 2005). 

Δλψ ε παγθφζκηα βηνκεραλία spa ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη, είλαη θαλεξφ φηη ε 

γεληθφηεξε θαηαλαισηηθή αγνξά αξρίδεη λα αγθαιηάδεη ηελ επεμία σο κέξνο κηαο 

ζεκαληηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εκθάληζε ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο 

spa κπνξεί σο εθ ηνχηνπ λα γίλεη αληηιεπηή σο θπζηθή απάληεζε ζηελ αλζξψπηλε 

επηζπκία γηα επεμία θαη λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηεο εμέιημεο ηεο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

θαη ησλ πνιιψλ θξίζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν θφζκνο. 

 

2.2. Η αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ επεμίαο ζηελ ζεκεξηλή 

επνρή. 

 

Απνηειεί θνηλφ ηφπν ζηελ δηεζλή θαη ηελ εγρψξηα βηβιηνγξαθία ην γεγνλφο φηη 

ζηελ ζεκεξηλή επνρή ιακβάλεη ρψξα κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηερλνινγηθή αιιαγή, ε 

νπνία ζα επηθέξεη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ αλζξψπηλε εμέιημε. Δίλαη ζαθέο φηη ζην 

πιαίζην ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο, ε αλζξσπφηεηα ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα φξηα ηεο αλάπηπμεο θαη λα αλαπηχζζεη βηψζηκνπο ηξφπνπο «λα δεη 

θαιά ζηνλ θφζκν». 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ «νξίσλ ηεο αλάπηπμεο» απφ ηε «Λέζρε ηεο Ρψκεο» 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, έρεη γίλεη γλσζηφ φηη ν θφζκνο είλαη πεξηνξηζκέλνο 

σο πξνο ηνπο θπζηθνχο ηνπ πφξνπο θαη φηη ε ζπλερηδφκελε χπαξμε ηεο αλζξσπφηεηαο 

εμαξηάηαη απφ ηε δξαζηηθή αιινίσζε πνιιψλ απφ ηηο ζεκεξηλέο δνκέο θαη ησλ ηξφπσλ 

δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφ ηελ παξάιιειε αλάπηπμε 

κηαο βηψζηκεο ζρέζεο κε ην πεξηβάιινλ (Meadows et al., 1972). Ζ αλζξσπφηεηα έρεη 

θηάζεη ζε έλα «ζεκείν θακπήο» πνπ θέξλεη ηε δπλαηφηεηα είηε καδηθήο θαηαζηξνθήο, 

είηε επαλάζηαζεο θαη εμεξεχλεζεο ζε λέσλ ηξφπσλ δσήο. 

Ζ λέα θάζε ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο απνηειεί απνθνξχθσκα ρηιηάδσλ εηψλ 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαηά ηελ νπνία πνιιέο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, θηινζνθίεο, 

παξαδφζεηο θαη ηερλνινγίεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα δεηήκαηα ηεο 

δσήο, ηεο γήξαλζεο, ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Φαίλεηαη φηη φινη νη άλζξσπνη 
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πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο.  

Σψξα, ζηελ επνρή πνπ δηαλχεη ε αλζξσπφηεηα, πνπ θαηά γεληθή νκνινγία, ην 

αλζξψπηλν είδνο έξρεηαη αληηκέησπν κε ηα φξηα ηεο αλάπηπμεο, ην δήηεκα έρεη γίλεη 

αθφκα πην ζεκαληηθφ, θαζψο νη απαληήζεηο έρνπλ ζρέζε κε ηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Δίλαη επίζεο ηψξα πνπ ε βηνκεραλία spa έρεη αλαδεηρζεί 

σο «ρσλεπηήξη» γηα ηηο παγθφζκηεο παξαδφζεηο θαη γλψζεηο. Καζψο ε βηνκεραλία spa 

έρεη γίλεη έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ είλαη έηνηκν λα ελψζεη ηελ αλζξσπφηεηα ζηνλ 

θνηλφ ζηφρν ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο,  ζα πξέπεη απηή λα είλαη επίζεο 

έηνηκε λα πξσηνζηαηήζεη θαη λα πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

βηψζηκε επεκεξία ζε έλαλ πιαλήηε κε πεπεξαζκέλεο δπλαηφηεηεο.  

 

2.3. Σν επξύ θάζκα ηεο έλλνηαο ηεο Τγείαο. 

 

Ζ αλαδήηεζε ηεο επεκεξίαο απφ ηελ αλζξσπφηεηα αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο, ζηνπο θφιπνπο ηεο νπνίαο ιακβάλεη ρψξα ε επεμεξγαζία δχν 

μερσξηζηψλ αιιά ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο 

παξαιιειίδνπλ ηνπο νξζνινγηθνχο θαη δηαηζζεηηθνχο ηξφπνπο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλείδεζεο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη απφ ηελ θνξπθή 

πξνο ηε βάζε πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ αλαηνιηθή ηαηξηθή. 

Οη αλαηνιηθέο παξαδφζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο βαζίδνληαη ζηελ νιηζηηθή 

ζθέςε πνπ δηαηεξεί κηα θνζκνινγηθή πξννπηηθή, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο πεξηγξάθεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία ηεο δσήο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δπηηθή ηαηξηθή 

βαζίδεηαη ζε κηα πην αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ειεγρφκελε 

επηζηεκνληθή πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε θαη ηε καζεκαηηθή αλάιπζε. Απηέο νη δχν 

επξείεο πξνζεγγίζεηο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ επηπέδσλ ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο (Cohen, 

2002). 

Δάλ ε πγεία θαη ε αζζέλεηα ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ζηα αληίζεηα άθξα ελφο 

θάζκαηνο, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζεί ε πγεία ζε ηξεηο επξείεο πεξηνρέο, θάζε 

κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο θαη πεξηγξάθνληαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 
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 θαθή πγεία,  

 κέζε πγεία θαη  

 θαιή πγεία.  

Σν ράζκα αλάκεζα ζηελ θαθή πγεία θαη ηε κέζε πγεία νξίδεηαη γεληθά ζε δπηηθνχο 

ηαηξηθνχο φξνπο, νη νπνίεο ηαμηλνκνχλ ηηο αζζέλεηεο κε βάζε πξφηππα ζπκπησκάησλ ή 

άιιεο δηαγλσζηηθέο παξακέηξνπο. Ζ δπηηθή ηαηξηθή ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζέγγηζε απφ 

ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αζζελεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ φπσο ηα θάξκαθα θαη ε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε γηα ηε ζεξαπεία ή ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ θαη ησλ παξαγφλησλ ειέγρνπ πνπ 

κεηψλνπλ ηελ επεκεξία (stressors). 

ε ζχγθξηζε κε ην ράζκα κεηαμχ θαθήο πγείαο θαη κέζεο πγείαο, ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ κέζεο πγείαο θαη εληζρπκέλεο πγείαο είλαη ιηγφηεξν δηαθξηηφο. Ζ εληζρπκέλε 

πγεία είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή αζζέλεηα, θαζψο πεξηιακβάλεη πςειά 

επίπεδα ζσκαηηθήο δχλακεο θαη αληνρήο ζηνπο αλζξψπνπο, θαζψο θαη θπζηθή νκνξθηά 

θαη κέγηζηε απφιαπζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Απηφ απαηηεί ηελ νιηζηηθή 

ελζσκάησζε πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο εμήο δηαζηάζεηο ηεο πγείαο 

(Cohen, 2003): 

 ηε ζσκαηηθή,  

 ςπρνινγηθή,  

 ζπλαηζζεκαηηθή,  

 θνηλσληθή,  

 νηθνλνκηθή,  

 πεξηβαιινληηθή θαη  

 πλεπκαηηθή πγεία  
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Γηάγξακκα 1. Οη δπν πξνζεγγίζεηο αληηκεηώπηζεο ηεο Τγείαο. Πεγή: Cohen, 2003. 

 

Μέζα ζε πνιιέο αλαηνιηθέο θηινζνθίεο ε ηδέα ηεο εληζρπκέλεο πγείαο κπνξεί λα 

επεθηαζεί ζηελ έλλνηα ηεο «ηέιεηαο πγείαο» ή ηεο «δηαθψηηζεο», φπνπ έλα άηνκν είλαη 

«έλα κε ην ζχκπαλ» θαη σο εθ ηνχηνπ, βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε ηέιεηαο επδαηκνλίαο 

ή «ληξβάλαο». 

Ζ επδαηκνλία είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο Αλαηνιηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ηξαπκάησλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ κηα πξνζέγγηζε απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ, πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ηελ επδαηκνλία κέζσ δηακεζνιάβεζεο θαη 

άιισλ πξαθηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ επεκεξία. Ζ επδαηκνλία ή ε “ananda” ζην 

ζαλζθξηηηθφ ιεμηιφγην, ζεσξείηαη απφ ηνπο αλαηνιηθνχο κειεηεηέο φηη είλαη ην πην 

εζσηεξηθφ επίπεδν ηνπ αηνκηθνχ εαπηνχ, θαζψο θαη ε θχζε νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληνο. 

Δίλαη ν ζηφρνο ηνπ δξφκνπ πξνο ηε δηαθψηηζε θαη βξίζθεηαη ζηε βαζχηεξε εκπεηξία 

ηνπ δηαινγηζκνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ επηπέδνπ ηεο χπαξμεο ησλ αλζξψπσλ (Maharishi, 

1986). 

Ζ θαηάζηαζε ηεο επδαηκνλίαο κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο ν πςειφηεξνο 

ζηφρνο ηεο «εκπεηξίαο ηνπ spa» θαη λα είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο ζηελ επίηεπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Όπσο αλαθέξεη ν αλζξσπνιφγνο Joseph Campbell: «Ννκίδσ 

Ανατολική 
Προςζγγιςη 

Ολιςτική 
προςζγγιςη 

Δυτική ιατρική 

Φάρμακα και 
χειρουργικζσ 
παρεμβάςεισ  

Τζλεια Υγεία- 
Ευδαιμονία 
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φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλαδεηνχλ κηα εκπεηξία πνπ ηνπο ζπλδέεη κε ηελ έθζηαζε 

απηνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα αηζζαλζεί φηη είλαη εληειψο δσληαλφ. Ζ γλψζε ηεο 

ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηεο ζπλνιηθήο δσληάληαο είλαη ην απνθνξχθσκα ησλ 

αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ» (Campbell, 1998). Απηή ε θαηάζηαζε ηεο «ζπλνιηθήο 

δσληάληαο» ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Campbell είλαη απηφ πνπ πνιινί άλζξσπνη 

ζεσξνχλ φηη είλαη ε «επεμία», 

 

2.4. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο Δπεμίαο. 

 

Δλψ ε έλλνηα ηεο επεμίαο δίλεη κηα έκθαζε πνπ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηε 

δπηηθή ηαηξηθή εζηίαζε ζηελ αζζέλεηα θαη ηελ παζνινγία, δελ ππάξρεη, κέρξη ηψξα, 

θαλέλαο απζηεξά αλαπηπγκέλνο νξηζκφο, ζεσξία ή θηινζνθία πνπ λα πξνζδηνξίδεη 

επαθξηβψο ηελ έλλνηα ηεο επεμίαο. ε βαζηθφ επίπεδν, ε επεμία κπνξεί λα εμνκνησζεί 

κε ηελ «πγεία» ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), είλαη ε 

«θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη 

απιψο απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο» (WHO, 1992).  

Ζ έλλνηα ηεο επεμίαο κπνξεί λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ ψζηε λα πεξηιακβάλεη φρη 

κφλν ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο αιιά θαη ζεμνπαιηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, πνιηηηζηηθέο, πλεπκαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο, 

νηθνλνκηθέο πεξηβαιινληηθέο, εζηθέο θαη ππαξμηαθέο δηαζηάζεηο. Χο νιηζηηθή έλλνηα, ε 

επεμία ππνζέηεη φηη εάλ θάπνηα απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο είλαη αλεπαξθήο ηφηε ε πιήξεο 

επεμία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

Ζ επεμία νξίδεηαη απφ ηνπο Corbin & Pangrazi (2001) σο:  

«κηα πνιπδηάζηαηε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ χπαξμε ζεηηθήο πγείαο 

ζε έλα άηνκν φπσο ππνδειψλεηαη απφ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αίζζεζε 

επεκεξίαο πνπ απηφ απνιακβάλεη». 

Έλαο άιινο νξηζκφο απφ ηνπο Muller & Kaufmann (2000) ππνδειψλεη φηη ε 

επεμία είλαη:  

«Μηα θαηάζηαζε πγείαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αξκνλία ηνπ ζψκαηνο, ηνπ 

κπαινχ θαη ηνπ πλεχκαηνο κε απηνλνκία, θπζηθή θαηάζηαζε, θξνληίδα 

πγείαο, πγηεηλή δηαηξνθή, δίαηηα, ραιάξσζε θαη δηαινγηζκφ θαη 
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πεξηιακβάλεη επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο επαθέο σο ζεκειηψδε ζηνηρεία απηήο ». 

Δλψ απηνί νη νξηζκνί πξνζπαζνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ νπζία ηεο επεμίαο κε ηελ 

αλαθνξά ζηελ «πγεία», ηελ «αξκνλία ηνπ ζψκαηνο, ηνπ λνπ θαη ηνπ πλεχκαηνο», ηελ 

«πνηφηεηα δσήο» θαη ηελ «επεμία», σζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ νπζία 

ηνπο, είλαη πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθνί θαη κάιινλ, θαζφινπ νξηζηηθνί. Ίζσο έλαο πην 

νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν εμήο:  

«Ζ επεμία είλαη κηα πνιπδηάζηαηε θαηάζηαζε ηεο χπαξμεο, φπνπ ν 

εζσηεξηθφο θαη ν εμσηεξηθφο θφζκνο απηήο βξίζθεηαη ζε αξκνλία: κηα 

απμεκέλε θαηάζηαζε ζπλείδεζεο πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα είλαη πιήξσο 

παξφληεο ζηε εθάζηνηε ζηηγκή θαη λα απαληάλε κε απζεληηθφ ηξφπν ζε 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε απφ ην βαζχ εζσηεξηθφ πεγάδη ηεο χπαξμήο ηνπο». 

(Foster, 2007). 

Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε επεμία είλαη κηα δπλακηθή θαηάζηαζε θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα κηα ζπλερή αθχπληζε θαη εμέιημε ηεο ζπλείδεζεο. Σα άηνκα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επεμία, είλαη ζε ζέζε  λα βιέπνπλ, αηζζάλνληαη, λα εθηεινχλ 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη παξάιιεια, λα παξακέλνπλ «θαιά» θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, λα βηψλνπλ ηε κέγηζηε εθπιήξσζε θαη απφιαπζε απφ ηε δσή θαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα επηηπγράλνπλ ηφζν πνηφηεηα, φζν θαη πνζφηεηα δσήο. 

Απηφο ν νξηζκφο ππνδειψλεη φηη ε θαηάζηαζε επεμίαο επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε 

επειημία ψζηε ην άηνκν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

πξνάγεη κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζην ζηξεο θαη ηηο αζζέλεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε επεμία 

είλαη ην θαιχηεξν πξνιεπηηθφ θάξκαθν. Απηφο ν νξηζκφο δείρλεη επίζεο φηη ε επεμία 

δελ είλαη πξντφλ πνπ κπνξεί θάπνηνο  λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη. Αληίζεηα, είλαη κηα 

θαηάζηαζε ζπλείδεζεο πνπ θαζνδεγεί ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ κε 

ηνλ θφζκν θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί μερσξηζηή απφ ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν εκθαλίδεηαη. Έηζη, εάλ ε «πγεία» είλαη «νιφηεηα», ηφηε ε επεμία είλαη ε εκπεηξία 

κηαο ζπλερψο δηεπξπλφκελεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ηη ζεκαίλεη γηα κηα νληφηεηα λα 

δηαηεξεί απηήλ ηελ νιφηεηα. 

Ζ επεμία θαζνξίδεη έηζη, κηα κνξθή θνζκηθήο πλεπκαηηθφηεηαο πνπ κεηαβάιιεη 

ηελ επίζεκε αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ηακαηηθά ινπηξά 

θαη ηα ζέξεηξα επεμίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληνινγηθά σο 

ζχγρξνλνη λανί, φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηειεηνπξγίεο, λα κάζνπλ λα 

εκβαζχλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξαθηηθέο επεμίαο, λα απμήζνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπο, 
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λα γίλνπλ αλνηρηνί ζε εληζρπκέλνπο ηξφπνπο χπαξμεο θαη λα εκβαζχλνπλ ζηελ εκπεηξία 

ηεο δσήο ηνπο. 

ε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο επεμίαο 

ζπλεπάγεηαη άκεζα ηελ αχμεζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο θαη ηελ θαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. Οη ηακαηηθέο 

πεγέο αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε ηελ 

πξφηαζε φηη  

«ηα κειινληηθά ηαηξεία θαη spa ζα γίλνπλ θέληξα εθπαίδεπζεο, δηδάζθνληαο 

ηνλ πειάηε πψο λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απνιακβάλεη ηε βέιηηζηε 

πγεία» (Stapleton, 2003). 

ε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ spa θαη ηεο επεκεξίαο 

γεληθφηεξα, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο εμέιημεο ηεο 

αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο, κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη πιεζηάδνπλ ζην πψο λα δνπλ θαιά 

ζηνλ πιαλήηε. Χζηφζν, ελψ νη άλζξσπνη αλέθαζελ αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο γηα λα 

δήζνπλ θαιά ζηνλ θφζκν, νη πεξηζζφηεξνη παγθφζκηνη δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο δείρλνπλ φηη ε αλζξσπφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο δελ ηα θαηαθέξλεη θαιά ζε απηφ ην 

θαζήθνλ. 

 

2.5. Η θαηάζηαζε ηεο αλζξσπόηεηαο ζήκεξα. 

 

Αζζέλεηα, δειεηεξίαζε, βία, αηπρήκαηα, απνθαινχκελεο «πξάμεηο ηνπ Θενχ» 

πνπ δεκηνπξγνχλ θιηκαηηθέο ή πεξηβαιινληηθέο αλαηαξαρέο: απηέο είλαη νη θχξηεο 

αηηίεο ηεο αηνκηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο. Οκνίσο, ε αλζξσπφηεηα 

αληηκεησπίδεη απηά ηα δεηήκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε παλδεκίεο, ξχπαλζε, πνιέκνπο θαη ηξνκνθξαηία, ζηξαηησηηθά ή 

βηνκεραληθά αηπρήκαηα θαη αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πνπ απεηιεί ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο.  

Τπάξρεη επί ηνπ παξφληνο κηα δξαζηηθή αληζφηεηα ζηνλ θφζκν, κεγάιν κέξνο 

ηεο νπνίαο απνηππψλεηαη ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ πνιπάξηζκνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. χκθσλα κε κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ην Παγθφζκην Ηλζηηηνχην Αλαπηπμηαθήο Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (WIDER-UNU), ππάξρεη κηα απμαλφκελε 
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αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, κε ην πινπζηφηεξν 2% πνπ εθηηκάηαη φηη 

θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ, ελψ ην θησρφηεξν 50% ηνπ 

πιεζπζκνχ θαηέρεη κφιηο ην 1%. ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ  

Απηή ε αληζφηεηα ζα κπνξνχζε λα λνεζεί παξαζηαηηθά ζαλ έλα άηνκν ζε κηα 

νκάδα δέθα αηφκσλ πνπ παίξλεη ην 99% κηαο πίηαο θαη αθήλεη ηα ππφινηπα ελλέα 

άηνκα λα κνηξαζηνχλ ην ππφινηπν 1% (Davies et al., 2006). Έηζη, ζήκεξα 3 

δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηνλ θφζκν αγσλίδνληαη λα δήζνπλ κε 2 δνιάξηα ΖΠΑ αλά 

εκέξα θαη ην έλα ηξίην ηνπ θφζκνπ ιηκνθηνλεί, θαζψο έλα άηνκν πνπ πεζαίλεη απφ ηελ 

πείλα, ράλεη ηελ δσή ηνπ θάζε 3,6 δεπηεξφιεπηα.  

Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ πγείαο θαη 

δηαηξνθήο ζηνλ θφζκν ζα θνζηίζεη ζπλνιηθά 13 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφ ην 

νπνίν είλαη πνιχ θνληά ζην εηήζην πνζφ πνπ δαπαλάηαη ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε γηα ηελ αγνξά αξσκάησλ (Stålenheim et al., 2006). Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ππέξβαξνη ελήιηθεο ζηνλ πιαλήηε, κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ππέξβαξσλ παηδηψλ ζηελ Ακεξηθή λα δηπιαζηάδεηαη θαη λα 

ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηνπο εθήβνπο, γηα πξψηε θνξά απφ ην 1980 

(Puska, et al., 2003). Απηή ε αληζφηεηα είλαη επίζεο ε αηηία ησλ θνηλσληθψλ 

αλαηαξαρψλ θαη ησλ πνιέκσλ, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιισλ κνξθψλ βίαο, νη νπνίεο 

ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία έρνπλ σο βαζηθή ηνπο αηηία ηελ Δλέξγεηα. 

Δθηφο απφ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, είλαη επίζεο ζαθέο φηη ν θφζκνο γίλεηαη 

νινέλα θαη πην ηνμηθφο κε ηε δηάδνζε βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, 

θπηνθαξκάθσλ, βαξέσλ κεηάιισλ θαη ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ, παγθνζκίσο. Πνιιέο 

απφ απηέο ηηο ηνμηθέο νπζίεο έρνπλ απνδεδεηγκέλα επηβιαβείο επηδξάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαξθίλνπ, ησλ αλαπαξαγσγηθψλ κεηαβνιψλ θαη δηάθνξσλ 

πλεπκαηηθψλ αζζελεηψλ. Δπηπιένλ, ζπλδπαζκνί ηνμηλψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο απφ ηηο κεκνλσκέλεο ηνμίλεο, 

ππάξρνπλ ζηελ άγξηα θχζε θαη ζηνπο αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν (Cohen, 2007).  

Πνιιέο ηνμίλεο απνζεθεχνληαη επίζεο ζηνλ ιηπψδε ηζηφ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

δψσλ, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπζζσξεχνληαη έσο θαη 70000 θνξέο κέζα ζηνλ 

θχθιν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο (WHO, 1993), ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, αθφκα θαη ηα βξέθε 

κπνξνχλ λα εθηεζνχλ ζε θπηνθάξκαθα θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο ζε επίπεδα 

κεγαιχηεξα απφ ηελ απνδεθηή εκεξήζηα πξφζιεςε (ADI) ζην κεηξηθφ γάια (Quinsey 

et al., 1995). Δθηφο απφ ηηο ρεκηθέο ηνμίλεο, ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα πνπ είλαη ηνμηθά 
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θαη αδηάζπαζηα γηα πνιιά εθαηνκκχξηα ή θαη δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, ζπζζσξεχνληαη 

κε απμαλφκελν ξπζκφ θαη δηαζθνξπίδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Δπηπιένλ, είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη επίζεο κηα θξίζε ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαη παξαηεξείηαη κηα, αχμεζε ηνπ θφζηνπο απηήο, πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε 

ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ επηδεκηψλ πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, αιιά θαη εκθάληζεο αζζελεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο, φπσο ε παρπζαξθία, ν δηαβήηεο, νη θαξδηαθέο παζήζεηο 

θαη ν θαξθίλνο.  

Λφγσ ηνπ αλζπγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο, έρεη πξνβιεθζεί φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ηζηνξία, ε δηάξθεηα δσήο ηεο επφκελεο γεληάο ζηηο ΖΠΑ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο (Olshansky et al., 2005). χκθσλα κε κηα έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο κε ηίηιν «Πξφιεςε ηεο ρξφληαο λφζνπ: δσηηθή επέλδπζε» ηνπ 

2005, απφ ηα 58 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο ζηνλ θφζκν ην 2005, 35 εθαηνκκχξηα (60%) ζα 

πξνθιεζνχλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο φπσο θαξδηαθέο παζήζεηο, ρξφληεο αλαπλεπζηηθέο 

αζζέλεηεο θαη δηαβήηε.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ην 80% ηεο πξφσξεο θαξδηαθήο λφζνπ, ηνπ 

εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ θαη ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2 κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη ην 40% ηνπ 

θαξθίλνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηνπο θχξηνπο ηξνπνπνηεηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

γηα ηηο αζζέλεηεο απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλζπγηεηλήο δηαηξνθήο, (WHO, 2005). Δθηφο απφ ηελ απμαλφκελε επηθξάηεζε ηεο 

αζζέλεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν δσήο, ππάξρεη αλεζπρία γηα ην ελδερφκελν κηαο 

παγθφζκηαο παλδεκίαο φπσο ε γξίπε ησλ πηελψλ ή άιιεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, 

ηθαλέο λα απνδεθαηίζνπλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. 

Αλ θαη ε αληζφηεηα, ε ξχπαλζε θαη νη αζζέλεηεο εκθαλίδνληαη σο παγθφζκηα 

δεηήκαηα, ην ζέκα πνπ ζήκεξα θαίλεηαη λα ιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζνρή είλαη ε 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Σν θιίκα έρεη γίλεη ζήκεξα ζέκα παγθφζκηαο ζχγθιηζεο κεηαμχ 

θπβεξλήζεσλ, επηζηεκφλσλ, βηνκεραληψλ, επελδπηψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ. Οη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο νδεγνχλ επίζεο ζε κηα αηδέληα βησζηκφηεηαο 

ζηνλ εηαηξηθφ θφζκν, θαζψο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απαηηείηαη δξαζηηθή αιιαγή. ε 

απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν πξψελ επηθεθαιήο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, Nicholas Stern, θαηέιεμε ζηελ έθζεζή ηνπ κε ηίηιν 

“Choice”(Stern, 2006). 

Δλψ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο Stern αλαθέξνληαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη πνιιαπιέο θξίζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε παγθφζκηα θνηλφηεηα 
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ππνδειψλνπλ φηη ε αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη ζην ρείινο κηαο ξηδηθήο αιιαγήο ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ λα δνπλ νη άλζξσπνη. Απηή ε επαλάζηαζε ζα απαηηήζεη 

απφ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηχμνπλ βηψζηκν ηξφπν δσήο θαη ππνλνείηαη φηη απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζα απαηηήζεη κηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε ζηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλείδεζεο. 

 

2.6. Η εμέιημε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

 

Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ εμέιημε ηεο ζπλείδεζεο θαη ηελ επφκελε θάζε ηεο 

αλζξψπηλεο εμέιημεο. ην βηβιίν ηνπ “The Global Brain Awakens: Σν επφκελν 

εμειηθηηθφ άικα», ν Peter Russel πεξηγξάθεη πσο ηα πςειφηεξα επίπεδα ζπλείδεζεο 

εμέξρνληαη απφ ηα ρακειφηεξα επίπεδα πνιππινθφηεηαο (Russel, 1995). Έηζη, 10 

δηζεθαηνκκχξηα άηνκα κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα δσληαλφ θχηηαξν θαη 10 

δηζεθαηνκκχξηα θχηηαξα κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ αλζξψπηλν εγθέθαιν πνπ 

δεκηνπξγεί έλα απην-αλαθιαζηηθφ εγθέθαιν, κε θάζε επίπεδν λα έρεη ζπλείδεζε 

πςειφηεξε απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ. Λακβάλνληαο ηελ αλαινγία απηή θαη ηνπνζεηφληαο 

ηελ έλα βήκα παξαπέξα, ν Russel πξνηείλεη ηελ πηζαλφηεηα 10 δηζεθαηνκκπξίσλ 

κπαιψλ λα ζρεκαηίδνπλ κηα, παγθφζκηα, ππέξ-ζπλείδεζε. 

Δλψ ε αλζξσπφηεηα εηζέξρεηαη πιένλ ζηελ ηάμε κεγέζνπο 10 δηζεθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ, ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί φηη, φπσο ηα 10 δηζεθαηνκκχξηα θχηηαξα δελ 

δεκηνπξγνχλ απαξαίηεηα έλαλ εγθέθαιν, 10 δηζεθαηνκκχξηα εγθέθαινη δελ ζα 

παξάμνπλ απαξαίηεηα κηα παγθφζκηα ζπλείδεζε. Ζ εκθάληζε θαηαζηάζεσλ 

πςειφηεξεο ζπλεηδεηφηεηαο απαηηεί λα ζπλδένληαη ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία, λα 

ελζσκαηψλνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε θνηλφ ζθνπφ. (Russel, 1995). 

Τπάξρνπλ επίζεο ζηάδηα ζηελ φιε πνξεία. ην αλζξψπηλν ζψκα, ηα θχηηαξα 

ζρεκαηίδνπλ πξψηα φξγαλα θαη ηζηνχο πνπ δνπιεχνπλ γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ, πξηλ 

ζρεκαηίζνπλ απην-αλαθιαζηηθνχο εγθεθάινπο. Παξνκνίσο, πξηλ απφ ηελ έλσζε ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ηα κπαιά πξέπεη πξψηα λα ζρεκαηίζνπλ κηθξφηεξεο 

ζπιινγηθφηεηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, νη εηαηξείεο θαη νη 

πνιηηηζκνί πνπ έρνπλ θνηλφ φξακα θαη ζθνπφ. 

Ζ αλαδήηεζε γηα ηελ επεμία παξέρεη έλα ηέηνην θνηλφ ζθνπφ θαη ε αλαδήηεζε 

ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ην ζέκα απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη κηα ζπλεηδεηή 
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επέθηαζε ηνπ βαζηθνχ έλζηηθην ησλ δψσλ γηα λα απνθχγνπλ ηνλ πφλν πνπ έρεη ηηο ξίδεο 

ηνπ ζηελ απγή ηεο αλζξσπφηεηαο, φηαλ ε ζπλείδεζε έγηλε πξψηα απην-αλαθιαζηηθή 

(Cohen , 2000). 

Απφ ηελ εκθάληζε ηεο απηναλαθιαζηηθήο ζπλείδεζεο, θάζε πνιηηηζκφο ζε θάζε 

ζεκείν ηεο ηζηνξίαο έρεη δηαηεξήζεη δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ αηφκσλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Απηέο νη 

πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ πάληνηε ηε ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ 

ηξνθίκσλ, ηνπ λεξνχ θαη ησλ θπηψλ καδί κε δηάθνξεο εγρψξηεο ζεξαπεπηηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο ην καζάδ καδί κε ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθηεινχληαη γηα λα επηθεληξσζεί ην κπαιφ θαη λα απνιαχζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζε είλαη 

θαιφ ηειεηνπξγηθφ ξνπηίλαο θαη άκεζεο αηζζεζηαθήο εκπεηξίαο. Απηά είλαη ηα ίδηα ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ε βηνκεραλία spa γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ 

spa.  

Δλψ θάζε πνιηηηζκφο ζε φιε ηελ ηζηνξία έρεη ηηο δηθέο ηνπ θαιέο πξαθηηθέο θαη 

θηινζνθίεο, πνηέ δελ ππήξμε κηα θνπιηνχξα πνπ λα είλαη παγθφζκηα ή βηψζηκε. Αθφκα 

θαη ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ε νπνία είρε θπξίαξρε θνπιηνχξα πνπ πεξηέιαβε φ, ηη 

ζήκεξα νλνκάδνπκε ηακαηηθά ινπηξά θαη επεμία πάλσ απφ 2 ρηιηεηίεο πξηλ, δελ ήηαλ 

έλαο πξαγκαηηθά παγθφζκηνο πνιηηηζκφο. Δμάιινπ, ήηαλ εγγελψο κε βηψζηκνο, θαζψο 

βαζηδφηαλ ζηε δνπιεία θαη ηελ εμαλαγθαζκέλε αλζξψπηλε θαηάθηεζε. ηελ ηξέρνπζα 

ρηιηεηία, σζηφζν, ε παγθφζκηα βηνκεραλία spa έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη έλα 

παγθφζκην βηψζηκν θαηλφκελν πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία, ηε ζχκπξαμε θαη ηελ 

εκθάληζε κηαο «παγθφζκηαο θνπιηνχξαο spa».  

 

2.7. Η δεκηνπξγία κηαο «παγθόζκηαο θνπιηνύξαο spa». 

 

Ζ παγθφζκηα θνπιηνχξα spa θαίλεηαη λα αλαδχεηαη κέζα απφ ηε δηαηνκή ηεο 

παγθφζκηαο ειίη κε ηα ηδηφθηεηα αεξνζθάθε θαη ηελ επέθηαζε ηεο πεξίθεκεο “hippy 

counter-culture” πνπ θαη ηα δχν μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα θαη έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ηελ γεληά ησλ baby boomers. Σα κέιε απηήο ηεο γεληάο κεγάισζαλ κε κηα εθηεηακέλε 

άπνςε ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θεκηληζκφ θαη ηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα φισλ ησλ κεηνλνηήησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη νκνθπιφθηινη θαη 

γεληθψο, ηα κεηνλεθηνχληα άηνκα, αιιά θαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ.  
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Δπηπιένλ, ε γεληά απηή θαίλεηαη λα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο απφ ηελ ηππηθή 

ζξεζθεία ζε κηα έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή πλεπκαηηθή εκπεηξία. Δπηπιένλ, νη baby 

boomers είλαη ε γεληά πνπ έγηλε κάξηπξαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν θφζκνο έγηλε κηα 

πξαγκαηηθά παγθφζκηα αγνξά θαη ε εκθάληζε κηαο νηθνλνκίαο ζηνλ ππξήλα ηεο νπνίαο 

ηνπνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο αμίαο, φπσο απηή δεκηνπξγείηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηνλ δηάξα πξνζσπηθφ κεηαζρεκαηηζκφ (Pine & Gilmore, 1999). 

ρεδφλ φινο ν θφζκνο είλαη πιένλ πξνζηηφο ζηνλ κέζν θαηαλαισηή. Ζ 

εκθάληζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ησλ ηαμηδηψλ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη 

επηηξέςεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ηαμηδεχνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα δηακέλνπλ ζε 

μελνδνρεία πνιπηειείαο ηα νπνία έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αλεμάξηεηα ηεο 

ηνπνζεζίαο πνπ απηά βξίζθνληαη. Τπάξρνπλ πιένλ κεγαιχηεξεο νκνηφηεηεο κεηαμχ 

αεξνδξνκίσλ θαη πνιπηειψλ μελνδνρείσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κε ηα ίδηα 

παγθφζκηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη θαηαλαισηηθά αγαζά πνπ πξνζθέξνληαη, ζε ζρέζε κε 

απηά πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε απηά ηα μελνδνρεία θαη ζε πνιιέο απφ ηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη. 

ην παξειζφλ, κφλν θάπνηνη αηξφκεηνη ηαμηδηψηεο ζα επέζηξεθαλ 

κεηακνξθσκέλνη σο απνηέιεζκα ησλ ηαμηδηψλ ηνπο. Απηφ δελ ζπκβαίλεη πιένλ θαη ηα 

παγθφζκηα ηαμίδηα έρνπλ πιένλ γίλεη πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιινχο αλζξψπνπο. Χζηφζν, 

ε ζεκεξηλή ζπγρψλεπζε ησλ εμφδσλ πγείαο κε ηα έμνδα ηνπξηζκνχ ππνδειψλεη φηη ε 

επηζπκία γηα κεηαζρεκαηηζκφ απφ ηα ηαμίδηα παξακέλεη. Ζ παγθφζκηα βηνκεραλία spa 

αλαπηχζζεηαη ζηηο κέξεο καο γηα λα εθπιεξψζεη απηή ηελ επηζπκία, ηνπνζεηψληαο ηνλ 

πινχην ησλ πξαθηηθψλ επεμίαο ζηνλ θφζκν ζηελ πξνζθνξά θαη κεηαηξέπνληαο ηελ 

επεμία ζε έλα εκπφξεπκα πνπ κπνξεί λα αγνξαζηεί κε ηελ ψξα, κε ην πξφζρεκα ελφο 

«ηαμηδηνχ spa».  

Με ζηφρν ηελ επεμία θαη κε έκθαζε ζηηο «εκπεηξίεο», ε παγθφζκηα βηνκεραλία 

spa κπνξεί λα ζεσξεζεί σο φρεκα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, ε βηνκεραλία spa αθνινπζεί εθείλνπο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ 

είλαη δηθηπσκέλνη ζε νξγαληζκνχο φπσο νη “ Cultural Creatives” θαη νη “Lifestyles of 

Health and Sustainability” (LOHAS), νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ κηα ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελε αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο 

πνπ εθηηκνχλ ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη ηε βηψζηκε δηαβίσζε (ΝΜΗ, 2008). 
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2.8. Η δεκηνπξγία ηεο παγθόζκηαο ζπλείδεζεο θαη ν ξόινο ηεο 

βηνκεραλίαο spa. 

 

Σν θίλεκα LOHAS πξνέθπςε κέζα απφ ηελ απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν 

αραιίλσηνο θαηαλαισηηζκφο θαίλεηαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ξαγδαίεο θαηαζηξνθέο 

πνπ ζπληεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα  ηνλ πιαλήηε. Ζ αλεμέιεγθηε θαη αζπλείδεηε 

θαηαλάισζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη βξίζθεηαη ζηε ξίδα πνιιψλ απφ ηα παγθφζκηα 

πξνβιήκαηα. Έηζη, ελψ νη θαηαλαισηέο έρνπλ επί ηνπ παξφληνο πξφζβαζε ζε κηα 

θαηλνκεληθά απεξηφξηζηε επηινγή αγαζψλ ζε θάζε κέγεζνο θαη ρξψκα, νη άλζξσπνη 

παξακέλνπλ απνζπλδεδεκέλνη απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ. 

Απαληψληαο ζε απηήλ ηελ απνζχλδεζε, παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ ζπλεηδεηψλ 

θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θηλήζεηο πνιηηψλ φπσο απηή ησλ LOHAS, 

θαζψο θαη πνηθίιεο ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε δηαθνξεηηθά νλφκαηα φπσο (ΝΜΗ, 

2008): 

 Ζ πξάζηλε αλάπηπμε  

 Ζ θπζηθή θαηαλάισζε  

 Ζ θαηαλάισζε νξγαληθψλ ηξνθψλ 

 Σν δίθαην εκπφξην  

 Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 Ζ νηθνινγηθή ζπλείδεζε 

 Οη εζηθέο επελδχζεηο 

 Ζ βηψζηκε αλάπηπμε θαη άιια 

Απηέο νη ηάζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε δηάθνξεο πξσηνπνξηαθέο δξάζεηο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα (ΝΜΗ, 2008): 

 ηα πξνγξάκκαηα αληηζηάζκηζεο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ άλζξαθα,  

 ηα πξάζηλα θηίξηα,  

 νη νπδέηεξεο απφ άλζξαθα επηρεηξήζεηο,  

 ν νηθνηνπξηζκφο,  

 ν εζλνηνπξηζκφο,  

 ν εζεινληηζκφο,  
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 ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ,  

 ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη  

 ε αλαθνξά ηξηπιήο θαη ηεηξαπιήο γξακκήο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη απηφ ην θάζκα ζπλεηδεηψλ ηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί θάησ απφ ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο δηάζηαζεο ηεο θαηαλάισζεο (o 

αγγιηθφο φξνο πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ έλλνηα απηή απαληάηαη ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία σο “conshumanism”), ν νπνίνο είλαη έλαο φξνο πνπ νξίδεη ηελ ζπλεηδεηή 

θαη αλζξψπηλε θαηαλάισζε ή  ηελ θαηαλάισζε κε ηελ κέγηζηε δπλαηή 

ζπλεηδεηνπνίεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απφιαπζε θαη ην ειάρηζην θφζηνο ζε 

απφβιεηα θαη αηκνζθαηξηθή θαη πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. Ζ θαηαλάισζε κε 

αλζξσπηζκφ αγθαιηάδεη κηα γεληθή ηδέα πνπ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο πνιιαπιέο 

ηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηελ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ηελ ηζφηεηα, ηελ ινγνδνζία 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, ηελ  

πεξηβαιινληηθή αεηθνξία θαη ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Braun & 

Cohen, 2010). 

Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ηάζεσλ είλαη ε αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη 

ηεο ζπλείδεζεο ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Έηζη, ε θαηαλάισζε 

«conshuman» ζπλεπάγεηαη φηη νη θαηαλαισηέο δηαηππψλνπλ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ φπσο (Braun & Cohen, 2010):  

 Ση είλαη ην πξντφλ;  

 Πνηνο ην έθηηαμε;  

 Πνηνο επσθειείηαη απφ ηελ αγνξά;  

 Απφ πνχ πξνέξρεηαη;  

 Πψο έθηαζε εδψ;  

 Πνηνο είλαη ν θχθινο δσήο  

 Πνηα είλαη ε ελζσκαησκέλε ζε απηφ ελέξγεηα;  

 Πνηνο είλαη ν πεξηβαιινληηθφο θαη ν θνηλσληθφο αληίθηππφο ηνπ;  

 Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαηαλάισζεο ηνπ;  

 Δίλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεην ην πξντφλ; 

Ζ απάληεζε ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ζα νδεγήζεη ζε κηα πνιχ κεγαιχηεξε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ζηνλ πιαλήηε θαη ζε 
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άιινπο αλζξψπνπο, επηηξέπνληαο έηζη ηε βησζηκφηεηα, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ επεκεξία. 

Χζηφζν, ελψ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ είλαη αθφκα έηνηκνη γηα απηφ ην επίπεδν 

απνθάιπςεο θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλεο λα 

απνθαιχςνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ππάξρεη κηα ζαθήο ηάζε γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ζπλείδεζεο ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ησλ αλζξψπσλ θαη ην δέιεαξ ηεο επεμίαο 

απαηηεί απηφ λα ζπλερηζηεί. Δπηπιένλ, νη ζπλέπεηεο ηεο ζπλερηδφκελεο κε απνθάιπςεο 

θαη ηεο αραιίλσηεο θαηαλάισζεο θαζίζηαληαη πνιχ πξνθαλείο.  

Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο LOHAS νδεγνχλ επί ηνπ παξφληνο απηήλ ηελ 

«ζπλσκνηηθή» αηδέληα. Απηέο νη νκάδεο, νη επηινγέο ησλ νπνίσλ επζπγξακκίδνληαη κε 

ηηο αμίεο ηνπο, ζεσξνχληαη επίζεο σο εγέηεο θπζηθήο γλψκεο, κε ηελ ηθαλφηεηα λα 

δεκηνπξγνχλ θαηαιφγνπο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη 

είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκα (Braun & Cohen, 2010). 

Δλψ ε βηνκεραλία ησλ spa θαη ηεο επεμίαο γεληθφηεξα, έρεη ηελ επθαηξία λα 

αζρνιεζεί άκεζα κε ηνλ θαηαλαισηή ηεο LOHAS, απηφ κπνξεί λα κελ ζπκβαίλεη 

αλαγθαζηηθά θαζψο νη ηακαηηθέο πεγέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη ελζηεξλίδνληαη 

πεπαηεκέλε αληίιεςε πεξί πνιπηέιεηαο, παξά ηε βηψζηκε πγεία θαη επεκεξία. 

Δπηπιένλ, ε επεμία, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί μερσξηζηή απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

εκθαλίδεηαη. Έηζη, κηα επηρείξεζε «spa wellness» πνπ εμαληιεί θαη ππνβαζκίδεη ην 

πεξηβάιινλ κε κε βηψζηκεο πξαθηηθέο ή εθκεηαιιεχεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα ζα ζεσξεζεί κε απζεληηθή θαη ζα ππνβαζκίζεη ηελ εηθφλα ησλ ηακαηηθψλ 

ινπηξψλ ζην ίδην ην ηκήκα ηεο αγνξάο, κε ην νπνίν πξνζπαζεί λα αζρνιεζεί. 

Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην ηα ηακαηηθά ινπηξά λα αγθαιηάζνπλ ηελ 

ηδέα ηεο θαηαλάισζεο κε αλζξψπηλν πξφζσπν θαη λα νδεγήζνπλ ελεξγά ην θίλεκα 

LOHAS, πηνζεηψληαο ηελ αεηθνξία θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο θαη ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο 

ρξήζεο ηνπ άλζξαθα. Απηή ε επηηαγή επεθηείλεηαη πεξαηηέξσ ζηε ρξήζε βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, ζηηο αξρέο ηνπ δίθαηνπ εκπνξίνπ, ζηε δέζκεπζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ (Braun & Cohen, 

2010). 
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2.9. Ο νδηθόο ράξηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ. 

 

Καζψο ν νηθνλνκηθφο θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ρψξν ησλ spa έρνπλ σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ επεμίαο, ε βηνκεραλία 

απηή θηλείηαη πέξα απφ ηελ πνιπηέιεηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ θιάδνπ θαη έρεη 

πεξηζζφηεξα θνηλά κάιινλ, κε ηνλ ρψξν ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ.  

Χο εθ ηνχηνπ, ε παγθφζκηα ηαηξηθή βηνκεραλία απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξν ρψξν 

γηα κηα νιφθιεξε ζεηξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο, κέζα απφ ηελ ρξήζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο παξαδφζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπκβαηηθή, ηελ ζπκπιεξσκαηηθή θαη ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή. 

Έηζη, ηα spa πηνζεηνχλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ πεξηιακβάλεη νιηζηηθέο 

ηαηξηθέο ηδέεο πνπ ζηελ ζπλέρεηα, ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θφζκν ηεο θηινζνθίαο θαη ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε βηψζηκα πεξηβάιινληα. 

Δίλαη ζαθέο φηη κηα ελνπνηεηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαηξηθήο γίλεηαη 

φιν θαη πην πεξηδήηεηε απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

απμαλφκελε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο κέζα 

απφ ηελ απμαλφκελε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεξαπεηψλ. Οη ηάζεηο απηέο θαίλνληαη 

λα αληηθαηνπηξίδνπλ κηα απμαλφκελε απνγνήηεπζε απφ ηελ θαηλνκεληθά κνλφπιεπξε 

έκθαζε ηνπ ηαηξηθνχ θιάδνπ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, θαζψο θαη ηελ 

απμαλφκελε δήηεζε γηα απηνλνκία ζηηο απνθάζεηο πεξί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

Βεβαίσο, ν γεληθφο πιεζπζκφο είλαη πιένλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλνο απφ πνηέ 

θαη έρεη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία. Σν θνηλφ ζηε ζπλέρεηα 

απαηηεί πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη δελ ελδηαθέξεηαη κφλν 

γηα ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ. Αλη 'απηνχ, ζέινπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα επίπεδα ηεο 

πγείαο ηνπο, λα πξνθπιάμνπλ ή λα επηβξαδχλνπλ ηε δηαδηθαζία γήξαλζεο θαη λα 

επηηχρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο (Cohen, 2001). 

ε αληίζεζε κε ηελ νιηζηηθή αληίιεςε πεξί ηαηξηθήο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

επεκεξία θαη ηελ πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε, ε δπηηθή ηαηξηθή βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν 

αζζέλεηαο πνπ θνζηίδεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαξκάθσλ θαη ζεξαπεηψλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ θαη φρη γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο επεκεξίαο.  
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Γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ γηα ηνπο γηαηξνχο λα ζεξαπεχνπλ ηελ 

ζηεθαληαία λφζν κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ θνζηίδεη πεξίπνπ 20 000 δνιάξηα ΖΠΑ 

αληί λα ελζαξξχλνπλ ηνπο αζζελείο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, λα ραιαξψζνπλ, 

λα αζθεζνχλ, λα θάλε θαιφ θαγεηφ θαη λα κνηξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Ornish 

et al, 1998). Χο απνηέιεζκα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 500 000 ηέηνηεο 

επεκβάζεηο ζηηο ΖΠΑ ην 2000, ελψ ην θφζηνο λνζειείαο γηα θαξδηαθή λφζν ην 2003 

εθηηκάηαη ζε 94 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (Eisenberg et al., 2005). 

Δλψ νη ηαηξηθέο παξεκβάζεηο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

ζεξαπεία αζζελεηψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία πνπ επεθηείλεηαη 

ηψξα ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν κε ηελ εκθάληζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, δελ 

ππάξρνπλ αληίζηνηρνη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο παγθνζκίσο. Γίλεηαη επίζεο ζαθέο φηη 

ην ζεκεξηλφ ηαηξηθφ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηελ αζζέλεηα δελ είλαη βηψζηκν θαη δελ ζα 

είλαη πνηέ ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. 

ε κηα έθζεζε ηεο PriceWaterHouseCoopers (PWC) ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ηίηιν «HealthCast 2020: Γεκηνπξγψληαο έλα βηψζηκν 

κέιινλ» (PWC, 2005), ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία φηη ηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα πγείαο ησλ εζλψλ ζε φιν ηνλ θφζκν ζα είλαη κε 

βηψζηκα αλ παξακείλεη ακεηάβιεηε ηα επφκελα 15 ρξφληα, ε εηθφλα ηνπο »(PWC, 

2005).  

Ζ έθζεζε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ζχγθιηζε ιχζεσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πξνηείλεη φηη πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ζθαηξηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη φηη νη θαηαλαισηέο ζα 

δηαδξακαηίζνπλ πνιχ κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζην κέιινλ. Ζ 

έθζεζε θαηέιεμε επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο θξνληίδαο 

θαη δηαρείξηζεο αζζελεηψλ έρνπλ αλαμηνπνίεηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο» (PWC, 2005). 

Σα μελνδνρεία είλαη πνιχ πην επράξηζηα κέξε ζε ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία. Έηζη, 

ζπλδπάδνληαο ηε θηινμελία κε έλα κνληέιν νινθιεξσκέλεο ηαηξηθήο πνπ δίλεη έκθαζε 

ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε, ε βηνκεραλία spa έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξάζεη ηε ζπκβαηηθή ηαηξηθή θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα παγθφζκην 

ζχζηεκα πγείαο.  

Δλψ ηα πεξηζζφηεξα ηακαηηθά ινπηξά δελ θξαηνχλ αθφκε επίζεκα ηαηξηθά 

αξρεία, δελ ππνθηλνχλ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ή δελ εθηεινχλ ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, φια 

απηά ζηαδηαθά αξρίδνπλ λα ελζσκαηψλνπλ ηφζν εθαξκνγέο ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο, φζν 
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θαη ππεξεζίεο ζπκπιεξσκαηηθήο ηαηξηθήο καδί κε λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, γηα ηε 

δεκηνπξγία πβξηδηθψλ λνζνθνκείσλ-spa-μελνδνρείσλ ('hos-spa-tels'). Καζψο απηά 

ελζσκαηψλνληαη ζηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο, δεκηνπξγνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

γηα ηελ παξνρή κηαο παγθφζκηαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο πγείαο βαζηζκέλεο ζηηο 

αξρέο ηεο επεμίαο. 

 

2.10 Οη βαζηθέο αξρέο ηεο επεμίαο. 

 

Με ηελ εκθάληζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επεμία πνπ 

παξέρνληαη κέζσ ηεο βηνκεραλίαο θηινμελίαο θαη φρη ηεο βηνκεραλίαο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηδεψλ θαη αξρψλ επεμίαο γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Αλ θαη ε επεμία δελ έρεη αθφκε νινθιεξσκέλε ζεσξία, ππάξρνπλ 

γεληθέο αξρέο πνπ επαλαιακβάλνληαη σο ζέκαηα ζε δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκβαηηθήο, ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο θαη ηεο παξαδνζηαθήο ηαηξηθήο. 

Ίζσο ε πην παληαρνχ παξνχζα αξρή επεμίαο ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή είλαη ε 

ηδέα φηη ε δσή εμαξηάηαη απφ κηα ιεπηή κνξθή ελέξγεηαο. Απηή ε ελέξγεηα, πνπ έρεη 

πεξηγξαθεί απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο παξαδφζεηο σο «ελέξγεηα δσήο», 

«δσηηθή δχλακε», «prana», «chi» ή «Qi», ιέγεηαη φηη ξέεη θαηά κήθνο θαζνξηζκέλσλ 

νδψλ θαη ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία δσληαλψλ ζπζηεκάησλ. Ζ παξαδνζηαθή θηλεδηθή 

ηαηξηθή (TCM) έρεη αλαπηχμεη έλα εμειηγκέλν πιαίζην γηα ηελ ελνπνίεζε απηήο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη ηε έλλνηα ηεο «ξνήο» θαη θηλείηαη ζχκθσλα 

κε ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ αληίζεησλ αιιά ζπκπιεξσκαηηθψλ δπλάκεσλ 

«γηλ» θαη «γηάλγθ» πνπ θαζνδεγνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, κε ηελ νπνία 

ηα κε δσηηθά πξάγκαηα γίλνληαη δσληαλά. Καηά ηελ άπνςε απηή, ν πφλνο θαη ε 

αζζέλεηα ιέγεηαη φηη πξνθχπηνπλ φηαλ δηαθφπηεηαη ε ελεξγεηηθή ξνή θαη ε επνχισζε 

απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο θαη ξνήο. 
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Γηάγξακκα 2. Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ελλνηώλ ηεο επεμίαο από ηελ 

παξαδνζηαθή θηλεδηθή ηαηξηθή. Πεγή: Cohen, 2002. 

 

Καζψο ε επηζηήκε δελ αλαγλσξίδεη κηα κνξθή ελέξγεηαο εηδηθά γηα ηα δσληαλά 

ζπζηήκαηα, πνιιέο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηελ αλαηνιηθή ηαηξηθή έρνπλ θξηζεί σο κε 

επηζηεκνληθέο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιειίεο κεηαμχ ησλ αλαηνιηθψλ θαη 

δπηηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε έλλνηα ηνπ «Tao» κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηε 

καζεκαηηθή έλλνηα ηνπ «απφιπηνπ άπεηξνπ» ή κε ηελ άπεηξε θχζε ηεο άκεζεο 

εκπεηξίαο, ε νπνία φπσο θαη ην «Tao» ζεσξείηαη εγγελψο αθαηαλφεηε. Οκνίσο, ε 

έλλνηα ηνπ «γηλ» θαη ηνπ «γηάγθ» πνπ αλαθέξεηαη ζε αιιειεμαξηψκελα θαη ακνηβαία 

απνθιεηζηηθά αληίζεηα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ έλλνηα ηεο «ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο» 

ζηελ θβαληηθή θπζηθή ή ηελ έλλνηα ηεο νκνηνζηαηηθήο ηζνξξνπίαο ζηε θπζηνινγία 

(Cohen, 2002). 

 

Ιςορροπία 

Εμπειρία 

Εξζλιξη Vs 
Εντροπία 

Μεταςχημα
τιςμόσ 

Ροζσ 
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Πίλαθαο 2.1. Οη βαζηθέο θηινζνθηθέο έλλνηεο ηεο παξαδνζηαθήο θηλέδηθήο 

ηαηξηθήο 

Έλλνηα εκαζία 

Tao Δκπεηξία 

Qi Κπθιηθέο Ρνέο 

Πέληε ζηνηρεία Μεηαζρεκαηηζκφο 

Yin Yang Ηζνξξνπία 

Τπέξβαζε θαη αλεπάξθεηα Δμέιημε θαη εληξνπία 

Πεγή: Cohen, 2002. 

 

Μηα άιιε έλλνηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε φιε ηελ ηαηξηθή ζθέςε είλαη απηή ησλ 

πέληε ζηνηρείσλ ή ησλ θάζεσλ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Απηφ είλαη θνηλφ γηα ηελ 

θηλεδηθή ηαηξηθή, ηελ ηαηξηθή ηεο Αγηνπξβέδα θαη ηελ ειιεληθή ηαηξηθή (πνπ ζεσξνχζε 

ηελ πεκπηνπζία σο έλα πέκπην ζηνηρείν πέξα απφ ηνλ αέξα, ην λεξφ, ηε θσηηά θαη ηε 

γε). Σν κνληέιν ησλ πέληε ζηνηρείσλ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιια δηαθνξεηηθά 

πεδία ζθέςεο φπσο ηα είδε θεθαιαίσλ (Porritt, 2005), ηηο θάζεηο κηαο επηρείξεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ άλζξσπν, ην πεξηβάιινλ, ην πξντφλ θαη ην 

θέξδνο φπσο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ηα πέληε ζηάδηα ππνινγηζηηθήο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

Πίλαθαο 2.2. Γηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Πέληε ηνηρείσλ 

Πέληε 

ηνηρεία ζηελ 

Παξαδνζηαθή 

Κηλεδηθή 

Ιαηξηθή 

Μέηαιιν Νεξό Ξύιν Φσηηά Γε 

Βαζηθά 

ζηνηρεία ζηελ 

Παξαδνζηαθή 

Κηλεδηθή 

Ιαηξηθή 

Tao Chi Yin & Yang 

Πέληε θάζεηο 

ηνπ 

κεηαζρεκαηηζ

κνχ 

Τπέξβαζε θαη 

Αλεπάξθεηα 

Πέληε Πιεξνθν Δλέξγεη Υψξνο Υξφλνο Ύιε 
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ηνηρεία ζηελ 

Γπηηθή 

επηζηήκε 

ξία α 

Πέληε είδε 

θεθαιαίνπ 
Δκπεηξία Ρνή Ηζνξξνπία 

Μεηαζρεκαηη

ζκφο 

Αλάπηπμε θαη 

εληξνπία 

Δπηρεηξεκαηη

θόο θύθινο 

Κνηλσληθ

φ 

Αλζξψπ

ηλν 
Φπζηθφ Παξαγφκελν 

Υξεκαηννηθνλν

κηθφ 

ηάδηα 

πξνγξακκαηη

ζκνύ 

Πξφγξακ

κα 
Γιψζζα 

Αιιειεπίδξ

αζε 
Γηαδηθαζία Απνηέιεζκα 

ηάδηα 

Δπηθνηλσλίαο 
Πεγή Πνκπφο 

Μέζν 

κεηάδνζεο 

κελχκαηνο 

Γέθηεο Πξννξηζκφο 

Πεγή: Porritt, 2005 

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξαιιειίεο κεηαμχ ηεο αλαηνιηθήο θαη ηεο 

δπηηθήο ζθέςεο κπνξεί λα είλαη ε νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηνπ «Qi» ζηελ 

αλαηνιηθή ηαηξηθή θαη ηεο έλλνηαο ηεο «πιεξνθνξίαο» ζηε ζεξκνδπλακηθή. Οη 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ απφ ηελ άπνςε ηεο ελέξγεηαο σο «joules / βαζκφο 

kelvin» θαη ε αλαηνιηθή έλλνηα ηεο λφζνπ πνπ πξνθχπηεη απφ έλα κπινθάξηζκα ηνπ 

«Qi» κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάιιειε κε ηνλ Γεχηεξν Νφκν ηεο Θεξκνδπλακηθήο, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεη κηα ηάζε πξνο ηελ αλαηαξαρή ή ηελ εληξνπία ζε έλα απνκνλσκέλν 

ζχζηεκα. 

Έηζη, ν πφλνο, ε αζζέλεηα θαη νη αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ηεο γήξαλζεο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξννδεπηηθφ εθθπιηζκφ ησλ ηζηψλ καδί κε απψιεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο εληξνπίαο σο ζπλέπεηα ηεο 

παξεκπφδηζεο ή απνκφλσζεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Αληίζεηα, ε ηθαλφηεηα ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ λα αλαπηχζζνληαη, λα 

εμειίζζνληαη θαη λα καζαίλνπλ θαίλεηαη λα αςεθά ηνλ Γεχηεξν Νφκν θαη κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε κηα αλνηρηή αληαιιαγή κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη ζεηηθέο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε επεκεξία απαηηνχλ επίζεο «αλνηθηά 

ζπζηήκαηα» πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θνηλή γιψζζα κε ηελ ηδέα κηαο «αλνηθηήο 

θαξδηάο» ή «αλνηρηνχ κπαινχ». Απηφ κπνξεί λα επεθηαζεί ζηελ έλλνηα ηεο «ληξβάλαο» 

ή ζηελ ηέιεηα επδαηκνλία κε ηελ νπνία έλα άηνκν είλαη «έλα κε ην ζχκπαλ» φπνπ δελ 
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ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ εαπηνχ θαη κε εαπηνχ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα αλνηρηφ 

ζχζηεκα πνπ δελ ππφθεηηαη πιένλ ζηελ εληξνπία (Cohen, 2002). 

 

 

2.11. Η δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ. 

 

Δάλ ε απνκφλσζε θαη ε απνζχλδεζε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ζηεξίδνπλ ηηο 

αζζέλεηεο, ηφηε θαίλεηαη θπζηθφ φηη νη βαζηθέο έλλνηεο ζε πνιιέο ζεξαπεπηηθέο 

παξαδφζεηο είλαη ε «ζχλδεζε» θαη ε «νιφηεηα». Σα spa δηεπθνιχλνπλ απηήλ ηελ 

ζχλδεζε κέζσ ησλ «δηαδξνκψλ spa», νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη σο ςπρν-αηζζεηήξηεο 

εκπεηξίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο αηζζήζεηο θαη πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο ραιάξσζεο φπνπ 

ην ζψκα κπνξεί λα βξεη ηε θπζηθή ηνπ ηζνξξνπία θαη φπνπ δεκηνπξγείηαη ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. 

Δθηφο απφ ηελ επαθή ησλ αλζξψπσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, 

ηα ηακαηηθά ινπηξά είλαη επίζεο κέξε φπνπ ππάξρεη θπζηθή επαθή κεηαμχ ζεξαπεπηψλ 

θαη θηινμελνχκελσλ. Ζ αθή είλαη βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε θαη είλαη ε κφλε απφ ηηο 

πέληε βαζηθέο αηζζήζεηο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε. Ζ αθή έρεη 

βξεζεί αθφκε θαη ζε κειέηεο ζε δψα λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή κηα θιαζηθή κειέηε ζε θνπλέιηα πνπ δηαπίζησζε φηη 

ηα θνπλέιηα πνπ δνχζαλ σο θαηνηθίδηα είραλ 60% κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

θαξδηνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηα θνπλέιηα πνπ δνχζαλ ειεχζεξα θαη είραλ 

ηηο ίδηεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο κε ηα ππφινηπα θνπλέιηα (Nerem et al., 1980). 

Ζ θπζηθή αλζξψπηλε αθή είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε κεηαθνξά ησλ 

κεραληθψλ δπλάκεσλ. Ζ αθή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε θαη 

εκπηζηνζχλε, λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ ελ ζπλαίζζεζε, ηελ παξνπζία θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη λα δηεπθνιχλεη πην ιεπηέο ελεξγεηαθέο αληαιιαγέο. Παξά ηελ 

χπαξμε βαζηθψλ αλαγθψλ, νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δελ πξνάγνπλ θαζφινπ ηελ αθή, 

ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ απνζπλδεδεκέλνπ ηξφπνπ δσήο θαη 

ηνπ θφβνπ ηεο αθαηάιιειεο επαθήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε «πείλα ηνπ δέξκαηνο» έρεη γίλεη 

κηα θνηλή, αιιά ζπρλά αδηάγλσζηε θαη αλεπεμέξγαζηε, αζζέλεηα. 

Σα ηακαηηθά ινπηξά ζεξαπεχνπλ άκεζα ηελ πείλα ηνπ δέξκαηνο δεκηνπξγψληαο 

αζθαιή πεξηβάιινληα γηα θπζηθή επαθή. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ 
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ζρεδηαζκνχ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα, ηειεηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

εκπηζηνζχλε κέζα απφ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ ζεξαπεπηψλ πνπ έρνπλ άδεηα λα 

αγγίμνπλ ηνπο πειάηεο θαη πνπ δεκηνπξγνχλ ζχλδεζε κέζσ ηεο εζηηαζκέλεο πξφζεζεο 

(Cohen, 2005). 

Δθηφο απφ ηελ παξνρή ρψξνπ γηα θπζηθή επαθή, ηα ηακαηηθά ινπηξά παξέρνπλ 

πεξηβάιινληα πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ πνιχ νηθείεο θαη ζεκαληηθέο αληαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Αλ έλαο ζεξαπεπηήο ελδηαθέξεηαη κφλν λα ξσηήζεη, νη 

άλζξσπνη ζπρλά απνθαιχπηνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζα έιεγαλ ζε θαλέλαλ άιιν. Απηφ 

πεξηιακβάλεη πνιχ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ην ρξψκα, ηελ πνηφηεηα θαη ην 

ρξφλν ησλ ζσκαηηθψλ εθθξίζεσλ ηνπο, αιιά θαη ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Έηζη κηα ζπλάληεζε ζε 

spa κπνξεί λα είλαη κηα πνιχ ζηελή αληαιιαγή θαη είλαη πηζαλφ φηη ε βαζχηεξε 

επνχισζε ζα ζπκβεί φηαλ έλαο αζθνχκελνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε θαη νηθεηφηεηα (Cohen, 2004). 

Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζπλδέζεσλ, ηα ηακαηηθά ινπηξά είλαη επίζεο 

πεξηβάιινληα φπνπ νη επηζθέπηεο είλαη πην πηζαλφ λα είλαη δεθηηθνί γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο. Δίλαη ινηπφλ ηδαληθνί ηφπνη γηα λα 

εηζαγάγνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε πξαθηηθέο πγηεηλήο δηαηξνθήο, φπσο ε ρξήζε θπηηθψλ 

ηζαγηψλ θαη βηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ, νη ηερληθέο ραιάξσζεο θαη ζθέςεο, θαζψο θαη ε 

ρξήζε νιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο, θαζψο θαη απιέο θαζεκεξηλέο ηειεηέο πγείαο 

θαη πξαθηηθέο πνηνηηθνχ ηξφπνπ δσήο. 

Σα ηακαηηθά ινπηξά θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη θαιά, θαη ηφζν νη 

λνεηηθέο φζν θαη νη επηζηεκνληθέο απνδείμεηο ππνδειψλνπλ φηη ην αίζζεκα επεμίαο 

είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πγείαο. Ζ 

έξεπλα απφ ην αλαπηπζζφκελν πεδίν ηεο ςπρν-λεπξν-αλνζνινγίαο, ε νπνία δηεξεπλά ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, έρεη απνδείμεη φηη νη άλζξσπνη είλαη «ζθιεξνί γηα ηελ επδαηκνλία» θαη φηη 

ην αίζζεκα ηεο επεμίαο κπνξεί λα εληζρχζεη ζεηηθά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ θαη λα απνηξέπνπλ ηελ αζζέλεηα, θαζψο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή αθχπληζε πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε ραξά θαη εθπιήξσζε (Pert, 2006) 
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2.12. Πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο επεμίαο. 

 

Δλψ ε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο είλαη παξαδνζηαθά ν ηνκέαο ηνπ ηαηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ππάξρεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη έλα κνληέιν επεμίαο απαηηεί δξάζε απφ 

φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ, ησλ θπβεξλεηηθψλ 

θαη ησλ κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα. Χο εθ ηνχηνπ, 

πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπηζηεί ε επεμία, είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη απμεκέλε 

ζχγθιηζε θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηεο βηνκεραλίαο spa θαη άιισλ ηνκέσλ. Έηζη ηα spa 

είλαη πηζαλφ λα ζπγθιίλνπλ θαη ελδερνκέλσο λα κεηαηξέςνπλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ζε λέεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Απηφ ππνδειψλεηαη ζε κηα πξφζθαηε έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ε PWC γηα ην 

Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ κε ηίηιν «Πξνο ηελ επεκεξία: Δπηηάρπλζε ηεο 

πξφιεςεο ηεο ρξφληαο λφζνπ» (PWC, 2007), φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ην 33% ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θπθινθφξεζαλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα 

επεμίαο ζε πνιιέο ρψξεο, παξφιν πνπ ππήξραλ πξνθιήζεηο ζηελ εθαξκνγή, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. 

Δλψ ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πγείαο θαη 

βησζηκφηεηαο, ηα δεηήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη επίζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θνηλφηεηα θαη ηνλ επελδπηηθφ ηνκέα. Πξφζθαηα, νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη επθαηξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επεμίαο θαη ηψξα ππάξρνπλ πνιιέο 

«θνηλφηεηεο spa» ππφ θαηαζθεπή, κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο αθηλήησλ λα κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ έλα αζθάιηζηξν γηα «θαηνηθίεο επεμίαο» πνπ πεξηιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο 

spa. 

 

2.13 Αλαθεθαιαησηηθέο παξαηεξήζεηο. 

 

ην λέν παγθφζκην πεξηβάιινλ ε παγθφζκηα βηνκεραλία spa έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αλαδπζεί σο ρσλεπηήξη γηα έλα πιήζνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία. Απηή ε αλάπηπμε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

απάληεζε ζηελ αλζξψπηλε επηζπκία γηα επεμία ζην πιαίζην ηεο εμέιημεο ηεο 
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ζπλείδεζεο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ πνιιψλ θξίζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα 

ν θφζκνο. 

Ζ απμαλφκελε έκθαζε ζηελ επεμία θαη ηε βησζηκφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζχγθιηζε ησλ ηνκέσλ πγείαο, ηαμηδηψλ θαη θηινμελίαο, επλνεί ηε ζπλερή εμέιημε ηεο 

βηνκεραλίαο spa.  

Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο. Ζ παγθφζκηα 

βηνκεραλία ηακαηηθψλ ινπηξψλ βξίζθεηαη αθφκε ζε λεπηαθφ ζηάδην θαη πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ επεμίαο, 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ζεξαπεηψλ spa, γηα ηελ κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα θαη απνθάιπςε ηεο ρξήζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα αλάπηπμε 

ηζρπξψλ ζπζηεκάησλ, ηθαλψλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ησλ spa. 

Καζψο ε αλάπηπμε ζηνλ πιαλήηε θηάλεη ζηα θπζηθά ηεο φξηα κεγαιψλνληαο 

ηελ αληζφηεηα θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνμηθφηεηα θαη νη ρξφληεο αζζέλεηεο θζάλνπλ ζηα 

επίπεδα θξίζεο, ε βηνκεραλία spa ππφζρεηαη ιχζε ζε πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά 

παγθφζκηα πξνβιήκαηα.  

Ζ βηνκεραλία spa ππφζρεηαη επίζεο λα ελζσκαηψζεη ηε γλψζε ηεο επεμίαο θαη 

έηζη λα ζπλδπάζεη ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ ΖΠΑ, ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηελ νιηζηηθή ζθέςε ηεο Αζίαο, ηηο επίζεκεο παξαδφζεηο θαη ηελ 

νξζνινγηθή ζθέςε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο ζνθίαο ησλ απηφρζνλσλ θπιψλ. 

Έηζη, ε παγθφζκηα βηνκεραλία spa κπνξεί φρη κφλν λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπλείδεζεο θαη λα εληζρχζεη ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο παγθφζκηαο θνπιηνχξαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζπλεηδεηή απέλαληη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηέο ηεο. Σα spa κπνξεί επίζεο λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ 

πνιιά ρξφληα.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε βηνκεραλία spa κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ έλσζε ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε πνπ γηνξηάδεη ηελ εζληθή, γεσγξαθηθή θαη 

πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη ελεξγεί σο κέζν γηα ηελ αλζξσπφηεηα λα επεθηείλεη θαη 

λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ θαηαλφεζε ηεο γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ 

θφζκν.  
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3. Η επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζηελ βηνκεραλία ηεο Φηινμελίαο 

θαη ηα Spa. 

 

3.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

 

Ο θιάδνο ηεο θηινμελίαο είλαη απηφο πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηελ αθνζίσζε ησλ 

πειαηψλ. Πνιινί πειάηεο επηιέγνπλ ην μελνδνρείν ηεο επηινγήο ηνπο θαη ζα κείλνπλ 

ζην ίδην μελνδνρείν εμαηηίαο ησλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ απνθνκίζεη απφ απηφ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη αθφκε θαη ηεο ηηκήο. Αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πξνο φθειφο ηνπο, ε 

μελνδνρεηαθή βηνκεραλία έρεη εμεξεπλήζεη ελεξγά θαη εθαξκφδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επθπΐα. Δλψ πνιινί ζεσξνχλ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο σο κνληέια πνπ κπνξνχλ 

εχθνια λα κηκεζνχλ, ε επηρεηξεζηαθή επθπΐα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νδεγφο γηα λα 

δηαηεξήζεη ζηαζεξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν 

ηεο θηινμελίαο.  

Μπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πειαηψλ ελψ αληηκεησπίδεη επηηπρεκέλα ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. Σν παξφλ 

θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηε βηνκεραλία 

θηινμελίαο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ζηνλ ρψξν ησλ spa θαη πξνζπαζεί λα δείμεη πσο απηή 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θξαγκφο ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. Σέινο, παξαηίζεληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζήκεξα ζηνλ ρψξν ησλ spa. 

 

3.2. Η επηρεηξεκαηηθή επθπΐα σο ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ δπλαηνηήησλ. 

 

Σν πην θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο είλαη ε 

ηθαλφηεηά ηεο λα εθκεηαιιεχεηαη φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο (Cody et al, 2002). 

Απηφ ην γεγνλφο εξκελεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απμαλφκελε έκθαζε ζηελ 

επηρεηξεζηαθή επθπΐα  ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, ζε φιν ηνλ θφζκν, ζήκεξα. 
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Γηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ πεξαηηέξσ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνπο νξγαληζκνχο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα έζνδα ηνπ παγθφζκηνπ ινγηζκηθνχ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

έθηαζαλ ηα 17,1 δηζ. δνιάξηα κέρξη ην 2016. Ο ζχλζεηνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο 

αγνξάο επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ην 27,4% κεηαμχ 2012 

θαη 2018. Έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή 

επθπΐα πξνέξρεηαη απφ ηε καδηθή αλάπηπμε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη 

ζπιιέγνληαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο (Gartner, 2013). 

χκθσλα κε ηνπο (Smolan & Erwitt, 2012) απφ ηελ αξρή κέρξη ην 2003, 

δεκηνχξγεζαλ 5 exabytes δεδνκέλσλ (5 δηζεθαηνκκχξηα gigabytes). Σν 2011 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ίδηα δεδνκέλα θάζε δχν εκέξεο. Μέρξη ην 2013, αλακέλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ζα ζπξξηθλσζεί ζε 10 ιεπηά. Απηή ε ηάζε δελ είλαη πηζαλφ λα κεησζεί θαζψο ε 

έξεπλα ηερλνινγίαο Gartner πξνβιέπεη φηη ε αχμεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα ππεξβεί ην 

650% κέζα ζηα επφκελα πέληε ρξφληα (Watson, 2009). Ζ ηαρχηεηα ηεο αλάπηπμεο 

ηνλίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 90% ησλ παγθφζκησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα (Gartner, 2009). Ζ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθψλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ, έρνπλ 

απμήζεη ηα κεγάια δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

Οη νξγαληζκνί ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηεο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ 

ιεγφκελσλ Big Data γηα λα απνθηήζνπλ πινχζηεο γλψζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ 

καδηθή έθξεμε δεδνκέλσλ θαη ε ζπλαθφινπζε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

έρεη επεξεάζεη θάζε βηνκεραλία. Ζ θηινμελία, αλ θαη δελ αλήθεη ζηηο βηνκεραλίεο 

αηρκήο γηα λα αγθαιηάζεη ηελ επηρεηξεζηαθή επθπΐα, έρεη αξρίζεη λα βιέπεη ηελ αμία ηεο 

θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ 

 

3.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζηελ βηνκεραλία 

ηεο θηινμελίαο. 

 

Ζ ηζηνξία ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηε βηνκεραλία ηεο θηινμελίαο μεθηλά 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ πηνζεηήζεθαλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εζφδσλ, αθνχ 

απηά ήηαλ ήδε επηηπρεκέλα ζηνλ θιάδν ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εζφδσλ ήηαλ λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ 

παξακνλήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ έθπησζεο. Δλψ ηα πξνγξάκκαηα απηά δνχιεςαλ 

σξαία, ζηελ νπζία ην δηαδίθηπν ήηαλ εθείλν ην εξγαιείν πνπ άξρηζε πξαγκαηηθά λα 

εθαξκφδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζηε βηνκεραλία ηεο θηινμελίαο. θαζψο βαζηθέο 

εηαηξείεο άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα πειαηψλ.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νιφθιεξε ε βηνκεραλία θηινμελίαο έθαλε 

ρξήζε δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ φπσο ην One Yield ηεο Marriott, ην HIRO 

InterContinental Hotels, ην OnQ ηνπ Hilton θαη ην e-Flex ηεο Hyatt. ήκεξα, πνιιά απφ 

απηά ηα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα απηά ηα ζπζηήκαηα. Κάπνηα δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ έδσζαλ θαιά 

απνηειέζκαηα, θαζψο παξαηεξήζεθαλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα, φπσο ε έιιεηςε 

ζηξαηεγηθήο, ην ηερληθφ ζχζηεκα, ε έιιεηςε εθηειεζηηθήο ππνζηήξημεο θαη, ηέινο, ε 

έιιεηςε επξείαο πηνζέηεζεο (IBM, 2011). 

 

3.4. Σξέρνπζεο ηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηελ βηνκεραλία 

θηινμελίαο 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα πεξηιακβάλεη ηνπο αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηα δεδνκέλα ζε γλψκεο πνπ νδεγνχλ επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο (Shende, 2010). Οη εγέηεο ζηνλ θιάδν ηεο θηινμελίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ζηνηρεία ζην νπινζηάζην ππνδνκψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

νινθιεξσκέλα θαηαζηήκαηα δεδνκέλσλ, φπσο νη απνζήθεο δεδνκέλσλ, παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα 

αλάιπζε. Ζ δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή επεμεξγαζία (OLAP) παξέρεη επθνιία αλαθνξάο, 

ελψ ηα πξνεγκέλα αλαιπηηθά εξγαιεία απφ ηελ πξφβιεςε έσο ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ 

επηηξέπνπλ εμειηγκέλεο αλαιχζεηο δεδνκέλσλ.  

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο είλαη ε 

βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ θξαηήζεσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη ηφζν ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν, αιιά θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνλ ρψξν ησλ spa, ην πιένλ ζεκαληηθφ 
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ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πειάηε λα επηιέμεη κηα ζπγθεθξηκέλε μελνδνρεηαθή 

κνλάδα.  

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε βηνκεραλία 

κπνξεί λα πξνζειθχζεη θαη λα πείζεη έλαλ πειάηε. Δπεηδή νη απαηηήζεηο νξγάλσζεο 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηεξάζηηεο, ε επηρεηξεζηαθή επθπΐα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο βέιηηζηεο ηηκήο πνπ ζα νδεγήζεη ζε πςειφ πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (Dean, 2011). 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα μελνδνρεία βνεζνχλ ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ θξαηήζεσλ είλαη κέζσ ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Μπνξνχλ 

λα ζέζνπλ ηηο ηάζεηο ησλ ηζηνξηθψλ θξαηήζεσλ ζε κηα θφξκνπια θαη έλα κνληέιν 

εθαξκνγήο ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη ζα ζπκβεί εάλ απμήζνπλ ή κεηψζνπλ 

ηηο ηηκέο. Απηή ε ηερληθή βνεζά ηα μελνδνρεία λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνεγνχκελα 

δεδνκέλα ηνπο γηα λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο, πην απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο γηα ην 

κέιινλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ πεξίνδν πςειήο δήηεζεο 

(McKnight, 2008). 

Πξηλ κπνξέζνπλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ην ξπζκφ θξαηήζεσλ, ηα μελνδνρεία 

πξέπεη λα θαηαιάβνπλ πνηα είλαη ε βάζε πειαηψλ ηνπο. Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ εάλ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν νη ηαμηδηψηεο ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο ή γηα αλαςπρή. Σα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ έλα θχξην πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηε ζσζηή αγνξά. Έλα θχξην πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρπξή ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ 

(McKnight, 2008). 

Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ είλαη φηη 

απνηειεί ηε κνλαδηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα φια ηα δεδνκέλα πειαηψλ. Απηφ βνεζά ηα 

πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηα μελνδνρεία λα είλαη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθά.. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά αθξηβά ιφγσ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αληακνηβψλ, αιιά αλ ηα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά 

ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ηνπο, ε απφδνζε ηεο γλψζεο δεδνκέλσλ είλαη πνιχ πην 

πνιχηηκε απφ ηηο αληακνηβέο. Γηα παξάδεηγκα, ηα μελνδνρεία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα δεδνκέλα γηα λα θαηαλνήζνπλ εάλ θεξδίδνπλ ζε απφδνζε 

απφ ηηο ηζηνζειίδεο φπσο ε Priceline.com θαη ε Expedia.com. 

Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα θχξην πξφγξακκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ππάξρνπλ 

πνιινί ηξφπνη νξγάλσζεο θαη θαηαγξαθήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ δεδνκέλα κε βάζε ηε 
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γεσγξαθία ή ηηο πσιήζεηο. Σα μελνδνρεία ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα νξγαλψζνπλ ηα 

ζηνηρεία απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, ή απφ δηάθνξεο εηαηξείεο θξαηήζεσλ. 

Δλαπφθεηηαη ζην θάζε μελνδνρείν λα απνθαζίζεη ηνλ βέιηηζην ηξφπν γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ δεδνκέλσλ (McKnight, 2008). 

Σα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο επηρεηξεζηαθή επθπΐα γηα λα θαηαλνήζνπλ 

ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ην πψο θαη πνχ απηνί μνδεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο θαη ην ρξφλν 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην The Peabody Hotel ρξεζηκνπνηεί επηρεηξεζηαθή επθπΐα γηα λα 

θαηαιάβεη πνηνη πειάηεο ζεσξείηαη φηη δελ ζα κείλνπλ μαλά ζην ζπγθεθξηκέλν 

μελνδνρείν θαη πξνζπαζεί κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ λα 

θαηαιάβνπλ γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Απηή ε αλάιπζε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο ππάιιεινπ θαη λα επηηξέςεη ζηε 

δηνίθεζε λα ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 

εθηηκά φηη ε ρξήζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο εμνηθνλνκεί πεξίπνπ 120.000 δνιάξηα 

εηεζίσο σο ελδερφκελα έζνδα (Troutman, 2006). 

Σν Konover Hotel Group ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα Aptech γηα λα θαηαλνήζεη 

ηηο εξγαζηαθέο θαη άιιεο δαπάλεο. Μπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

θαηά πεξηνρή θαη θαηά θαηεγνξία δαπάλεο. χκθσλα κε έλα απφζπαζκα ηνπ 

εθηειεζηηθνχ αληηπξνέδξνπ ηνπο, «Αμηνινγνχκε ηηο επηδφζεηο ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη [...] κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε γξήγνξα ελεκεξσκέλεο 

απνθάζεηο - είηε πξνζαξκφδνπκε ην πξνζσπηθφ είηε εθαξκφδνπκε έλα πξφγξακκα γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνιεζζέλησλ εζφδσλ».  

Έλα απφ ηα πξαγκαηηθά νθέιε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηε βηνκεραλία ηεο 

θηινμελίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα ππνδεηθλχεη ηνπο ζπζηεκαηηθά 

θαθνχο πειάηεο. Έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα κε ηελ επηρεηξεζηαθή επθπΐα είλαη φηη 

πξνζθέξεη πάξα πνιιά δεδνκέλα θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα αλαιχζεη ζσζηά. 

Οξηζκέλα μελνδνρεία έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ην απνθχγνπλ απηφ, 

ρξεζηκνπνηψληαο αιεζηλά δεδνκέλα γηα λα βξνπλ ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαιχνπλ. χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή πνπ νλνκάδεηαη «αλάιπζε 

εζσηεξηθψλ αηπρεκάησλ θαη επηπηψζεσλ» (FMEA), είλαη δπλαηή ε πξνψζεζε ηεο 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ καδί γηα λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζπλνρή ησλ απνηειεζκάησλ, αληί 

λα ελλννχληαη απηά σο μερσξηζηέο θαη αζχλδεηεο νληφηεηεο. 

Σν ζχζηεκα FMEA ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ θάξηεο ζρνιίσλ 

επηζθεπηψλ, εξεπλψλ αλαηξνθνδφηεζεο θαη κπζηηθψλ αγνξαζηψλ. ηε ζπλέρεηα, ηα 

δεδνκέλα αλαιχνληαη απφ ηελ νκάδα επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ UniFocus, γηα 
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λα θαηαλνεζνχλ νη ηάζεηο. Κάζε ηάζε έρεη κηα εηδηθή βαζκνινγία πνπ βνεζά ην 

μελνδνρείν λα θαηαλνήζεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ.  

Ο Ritz Carlton έρεη δεη ηα νθέιε ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο, φπνπ ηα 

απνηειέζκαηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο απμήζεθαλ επηά πνζνζηηαίνπο βαζκνχο απφ 

ην 2004. Ζ Γηεπζπληήο ηεο Quality Assurances, Sarah Santaella δειψλεη: 

«Καζνξίδνληαο πνηα ειαηηψκαηα ζπκβαίλνπλ ζπρλφηεξα, πνηνο είλαη ν αληίθηππφο ηνπο 

ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ; πφζν απνηειεζκαηηθά είλαη ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο 

πξνβιεκάησλ, καο θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνζπαζεηψλ καο γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ ειαηησκάησλ πνπ ζέηνπλ ηα μελνδνρεία καο κε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν» 

(Ritz-Ross, 2008). 

Έλα άιιν παξάδεηγκα ηνπ πψο ε επηρεηξεζηαθή λνεκνζχλε είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία πξνέξρεηαη απφ ην μελνδνρείν Marriott. Με πάλσ απφ 3.500 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη έζνδα 12 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ είλαη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο αιπζίδεο μελνδνρείσλ ζηνλ θφζκν. ε κηα πξφζθαηε ζπλέληεπμε, ν 

ππεχζπλνο ηνπ Marriott απνθάιπςε κηα βαζηθή ζηξαηεγηθή σο ηθαλή λα απμήζεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαχισλ δηαλνκήο γηα ηα μελνδνρεία ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαζνδεγείηαη 

απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο ππεχζπλνο απνθάιπςε επίζεο φηη πξνζπαζνχλ 

λα βειηηψζνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Μέζα απφ ηελ εγθαζίδξπζε ελφο 

ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Όηαλ ην Marriott πξαγκαηνπνηεί κηα ζπλαιιαγή, ην ζχζηεκα επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κειψλ, ηε δηαζεζηκφηεηα 

απνζέκαηνο θαη πηζαλά κνληέια ηηκνιφγεζεο. Ζ ηηκνιφγεζε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε 

δηάξθεηα δηακνλήο, θαζψο θαη ζην θαζεζηψο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ. Απηή ε 

αλάιπζε δηαξθεί κφλν δεπηεξφιεπηα. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ην Marriott εμέηαζε πνιινχο παξάγνληεο:  

1. ην ζχζηεκα θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ απμαλφκελε δήηεζε θαη λα κεγηζηνπνηεί ηηο απνδφζεηο ησλ απνζεκάησλ,  

2. λα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ θαηαλαισηή θαη λα ηνλ αληακείβεη γηα ηελ πίζηε ηνπ,  

3. νη εηαίξνη λα πσινχλ πξντφληα Marriott θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζθνξέο,  

4. νη ιεηηνπξγίεο λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 24 ψξεο ηελ εκέξα,  

5. ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ. 
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Σν Marriott δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ θέληξα δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο δηαθνκηζηέο Microsoft Exchange 

System, UNIX θαη Linux (Shacklett, 2011). 

Έλα άιιν παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο δξάζεσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

είλαη ην μελνδνρείν La Quinta Inn & Suites. Οη ππεχζπλνη ηνπ μελνδνρείνπ ήζειαλ λα 

θαηέρνπλ ηηο πην ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 400 ηδηφθηεηα μελνδνρεία ηνπο 

ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή έλα ζχζηεκα κε βάζε ην ραξηί. Σν 

La Quinta ρξεζηκνπνίεζε ηελ εθαξκνγή Aptech γηα λα εθαξκφζεη απηφ ην ζχζηεκα θαη 

λα παξάμεη δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ην ηη ζπλέβαηλε ζηα μελνδνρεία. 

Σν ζχζηεκα παξέρεη εηδηθέο εθζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ βαζηθέο ηάζεηο, βαζηθνχο 

δείθηεο απφδνζεο, πξνβιέςεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη φια απηά κε ηε 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή. Οξηζκέλεο απφ ηηο θχξηεο κεηξήζεηο απφδνζεο πεξηιάκβαλαλ 

έζνδα ζε φια ηα ηδηφθηεηα αθίλεηα, δηαθπκάλζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνβιέςεηο 

θαηνρήο θαη δήηεζεο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξίδνληεο θξαηήζεσλ. Απηέο νη εθζέζεηο 

ελνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ήηαλ έηνηκεο γηα ηα ζηειέρε ηνπ La 

Quinta ην πξσί. 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξάγκαηα πνπ έθαλαλ απηφ ην ζχζηεκα απίζηεπηα 

απνηειεζκαηηθφ είλαη φηη νη εθζέζεηο απηέο κπνξνχζαλ λα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ζηειέρνπο. Ζ εθαξκνγή αθνξνχζε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο La Quinta θαη ηεο Aptech. Ζ Aptech αλέπηπμε ηηο αλαθνξέο θαη 

ζηε ζπλέρεηα εθπαίδεπζε ηελ νκάδα ηνπ La Quinta θαη ζηε ζπλέρεηα επέζηξεςε θαη 

επεμεξγάζηεθε ηηο εθζέζεηο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Σν 

βαζηθφ απνηέιεζκα, φπσο δηαπηζηψζεθε ζε πνιιέο εθαξκνγέο επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ήηαλ φηη ην La Quinta ζα κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεη ην 

ζχζηεκα πξνο φθεινο ησλ δηθψλ ηνπ αλαγθψλ. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο θχξηεο κεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε μελνδνρεηαθή 

βηνκεραλία πεξηιακβάλνπλ έζνδα αλά δηαζέζηκν πειάηε θαη έζνδα αλά δηαζέζηκν 

δσκάηην. Απηνί είλαη βαζηθνί νδεγνί πνπ δείρλνπλ πφζν θαιά ιεηηνπξγεί κηα εηαηξεία ή 

έλα ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν. Πξηλ απφ ηε ρξήζε επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηε 

βηνκεραλία θηινμελίαο, πνιιά ζεκεία δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ κέζσ ελφο 

ππνινγηζηηθνχ θχινπ Excel γηα λα βνεζήζνπλ λα ππνινγηζηνχλ ηα έζνδα αλά 

δηαζέζηκν δσκάηην. Οη ζηαηηζηηθέο, φπσο ηα κέγηζηα θαη ηα ειάρηζηα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα νξηζκέλεο εκέξεο, νη πσιήζεηο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο, νη κέζεο 
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αθπξψζεηο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνινγηζηεί ην πφζν θαιά ιεηηνπξγεί ην 

μελνδνρείν. 

Απηή ε δηαδηθαζία βειηηψλεηαη ζήκεξα κέζσ ηεο ρξήζεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. 

Με έλα αθξηβέο θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε 

ιχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

λα παξέρεη ζηηγκηφηππα ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα, είηε απηά 

είλαη 30 εκέξεο, είηε 7 εκέξεο ή 1 εκέξα. Υξεζηκνπνηψληαο έλα θαηάιιειν ζχζηεκα 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία κπνξεί λα θαηαγξάςεη 

απηέο ηηο ηάζεηο κε πην αθξηβή ηξφπν. 

Μηα θνηλή αλάιπζε ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν είλαη γλσζηή σο Pace. Με απηήλ 

ηελ κέζνδν νη δηαρεηξηζηέο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ εμεηάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή πεξίνδν θαη κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηελ ίδηα επηρείξεζε γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα: Ζ αλάιπζε Pace γηα ηηο επφκελεο 15 εκέξεο, πνπ δείρλεη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα ινγηζηηθά βηβιία, καδί κε ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα βηβιία θαη ησλ πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν 

πέξπζη. Σα ζπλδπαζκέλα ζχλνια παξέρνπλ κηα πξφβιεςε δήηεζεο γηα απηή ηε ρξνληθή 

πεξίνδν (IBM, 2011). 

Έλα άιιν παξάδεηγκα επηηπρίαο ζηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

είλαη φηαλ ε Choice Hotels απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη κε ην Business Objects σο θχξην 

ζπζηαηηθφ ηεο εθαξκνγήο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Σα ζηειέρε δήηεζαλ δεδνκέλα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ηα έζνδα θαη ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο. Δλψ ε Business 

Objects θαηέρεη ην ηκήκα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ε IBM παξείρε ζηελ Choice Hotels 

ηε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία επέηξεςε ζηελ Choice Hotels λα ελζσκαηψζεη ηα 

δεδνκέλα ηεο. Ζ Choice Hotels αθνινχζεζε κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο, κεηαζέηνληαο ην πξφγξακκά ηεο ζε θάζεηο. 

Πξψηα έδσζαλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζηνηρεία 

φπσο νη ιεηηνπξγίεο, ε εκπνξία θαη νη ηάζεηο ηεο ηνπνζέηεζεο. Έλα απφ ηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξίαο δήισζε φηη ε Choice Hotels ζα αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηα πνιιά 

μελνδνρεία ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

Business Objects γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα παξαδψζεη αλαθνξέο ην επφκελν πξσί ζε 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο κε ηηο πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έζνδα θαη 

έμνδα ηεο επηρείξεζεο. Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ ζα βαζίδνληαλ ζηε ιχζε Business Objects 

γηα λα παξαθνινπζεί ηνπο επηζθέπηεο πνπ αλήθνπλ ζην πξφγξακκα αθνζίσζεο ζην 
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μελνδνρείν θαη ζηελ ζπλέρεηα, ζα πξνσζήζεη ζπγθεθξηκέλεο εθζηξαηείεο πξνψζεζεο 

θαη έθπησζεο γηα λα ηνπο σθειήζεη ». 

 

3.5. Πξνθιήζεηο ζην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηνλ θιάδν 

ηεο θηινμελίαο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζηε θηινμελία έρνπλ επσθειεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

επηρεηξεκαηηθή επθπΐα θαη έρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα λα θεξδίζνπλ ζην άκεζν κέιινλ. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα θαη ε πιεξνθνξηθή γεληθά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο θηινμελίαο. Χζηφζν, 

νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζηαζεξφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ (Piccoli, 2008). 

Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα ηελ θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο κεζφδσλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηνλ ρψξν ηεο θηινμελίαο ή κε άιια ιφγηα, θάπνηνη βαζηθνί 

θξαγκνί πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ λα δηαηεξνχλ έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ απνξξέεη απφ ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. Πξφθεηηαη γηα πφξνπο πιεξνθνξηθήο φπσο ε 

ππάξρνπζα ππνδνκή πιεξνθνξηθήο θαη ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, αιιά θαη νη 

ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη, φπσο ηα θπζηθά θαη ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε θχζε 

ησλ εθαξκνδφκελσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, πνπ απμάλεη ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ 

κεζφδσλ απηψλ. Πνιιέο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο δελ 

θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο δηαηήξεζεο ελφο δηαξθνχο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Watson, 2009). 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα απνηειεί κηα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο  πιεξνθνξηθήο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαζψο έλα ζεκαληηθφ θαη ζχλζεην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςεη 

ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ επηρεηξεκαηηθή απνηπρία, ή αθφκε θαη πηψρεπζε. Μειέηεο 

πεξηπηψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηνλ 

θιάδν ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ επηβεβαηψλνπλ ην φηη νη πινπνηήζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο επηηξέπνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο λα κεηαβαίλνπλ απφ δπζκελείο 

θαηαζηάζεηο ζε αμηνζεκείσηε επηηπρία (Watson et al., 2004). 
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Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο έρνπλ απνθηήζεη δηαθνξεηηθά 

επίπεδα απφδνζεο απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, απφ 

λέεο ηδέεο ζηηο ηππνπνηεκέλεο αλαθνξέο θαη απφ ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ 

νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο 

πνιχπινθεο πξσηνβνπιίεο πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζηνλ θιάδν ηεο θηινμελίαο ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε δηάβξσζε ηνπ 

ζηαζεξνχ αληαγσληζηηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο.  

 

3.6. Η κειινληηθή επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ζηνλ θιάδν ηεο θηινμελίαο. 

 

Σν κέιινλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηε βηνκεραλία ηεο 

θηινμελίαο είλαη θσηεηλφ. Σα λέα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο έρνπλ 

πξνθαιέζεη ηελ άλνδν ηεο θήκεο ηνπ θιάδνπ. Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππφζρνληαη 

λα βνεζήζνπλ ηα μελνδνρεία λα εμεηάζνπλ ηα κειινληηθά θαη ηα πξνεγνχκελα 

δεδνκέλα γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο ηάζεηο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο ηάζεηο πεξηιακβάλνπλ έλαλ πξνζαξκνζκέλν πίλαθα ειέγρνπ, 

ζχζηεκα θξαηήζεσλ θαη πξνεηδνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο 

ρξεζηψλ. Σα λεφηεξα ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ ιχζεηο πνπ βνεζνχλ ηα μελνδνρεία λα 

θηάζνπλ ζε λέεο αγνξέο θαη λα εληνπίζνπλ γξήγνξα ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ηάζεηο. Σα λέα 

ζπζηήκαηα ππφζρνληαη επίζεο εμαηξεηηθά νπηηθά δεδνκέλα κε ράξηεο, ρξεψζεηο, θαζψο 

θαη εηδνπνηήζεηο, θίιηξα θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

Οη θηλεηέο ζπζθεπέο ζα αξρίζνπλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα σο 

κέξνο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Καζψο νη πειάηεο αλακέλνπλ πην πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο αλάγθεο ηνπο ππεξεζίεο, ηα μελνδνρεία πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο 

πξνζδνθίεο. Πνιιά μελνδνρεία βιέπνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα σο έλαλ ηξφπν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Σν MiscroStrategy μεθίλεζε πξφζθαηα κηα εθαξκνγή iPhone πνπ ζηνρεχεη 

ζηε βηνκεραλία ησλ μελνδνρείσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα. Απηή ε εθαξκνγή 

απεπζχλεηαη ζε δηαρεηξηζηέο μελνδνρείσλ θαη ζηειέρε, ψζηε λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα 

ηξέρνληα ζηνηρεία, ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο πξφζθαηεο θξηηηθέο 

ησλ επηζθεπηψλ. Ο ζηφρνο είλαη λα επηηξαπεί ζηε δηνίθεζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

αλεμάξηεηα απφ ην πνχ βξίζθνληαη ηα άηνκα απηά. 
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Ο CTO ηεο Alloso Technologies δειψλεη φηη ε λέα εθαξκνγή iPhone είλαη ε 

πξψηε ηνπ είδνπο γηα ηε βηνκεραλία θηινμελίαο θαη βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο πξνεγκέλα εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο απφδνζε. Οη πειάηεο βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπο αμία θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο 

δεδνκέλα νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν θαη αλά πάζα ζηηγκή (Cover, 2011). 

Ζ επηρεηξεκαηηθή λνεκνζχλε ζεσξείηαη έλα εξγαιείν επηβίσζεο πεξηζζφηεξν, 

παξά έλα είδνο πνιπηειείαο, εηδηθά κεηά ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή χθεζε. Σα 

μελνδνρεία δηαπηζηψλνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ρξεζηκεχεη σο δηαθνξνπνίεζε 

γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Μηα πξφζθαηε κειέηε ηεο Gartner θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην 65% ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ εηαηξεηψλ αμηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ 

πειαηψλ ζηα εξγαιεία επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ. Πνιιά μελνδνρεία πηζηεχνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα είλαη έλα 

εξγαιείν πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη λέεο ξνέο εζφδσλ θαη ζηξαηεγηθέο δνθηκψλ. Δπίζεο, 

κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηα μελνδνρεία αλακέλεηαη 

λα είλαη πάλσ απφ νπνηεζδήπνηε αλαζεσξήζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπο ζέζε. Με ην λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθηπαθή 

ηνπο επσλπκία ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξεκαηηθή επθπΐα, ηα μελνδνρεία απνθηνχλ 

δηαξθψο λέεο δπλαηφηεηεο. 

Ζ newBrandAnalytics είλαη κηα εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθή επθπΐα. Έρεη πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε πνιινχο θιάδνπο, φπσο 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θαη ιηαληθφ εκπφξην. Ο ζηξαηεγηθφο δηαθνξνπνηεηήο ηεο 

εηαηξείαο είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα αμηνινγεί ηηο θξηηηθέο ρξεζηψλ απφ ηζηφηνπνπο φπσο 

ην Yelp θαη ην Facebook θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξέρεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ζρεηηθά κε 

απηέο ηηο αλαζεσξήζεηο. Ζ newBrandAnalytics ρξεζηκνπνηεί αιγφξηζκνπο γηα λα 

απνθαζίζεη ηε ζεκαζία θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη θάζε επηζθφπεζε ησλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ ζην εκπνξηθφ ζήκα ηεο εηαηξείαο. 

Μηα άιιε κειινληηθή ηάζε ηεο επηρεηξεζηαθήο λνεκνζχλεο ζηε βηνκεραλία ηεο 

θηινμελίαο πεξηιακβάλεη ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε εκπεηξνγλψκνλεο. Ζ 

Orbitz πηνζέηεζε πξφζθαηα έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο cloud γηα ην Kognitio. 

Γειψλνπλ φηη ε Kognitio ηαηξηάδεη κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπο, δηφηη ε δηαηήξεζε ηεο 

ππνδνκήο είλαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Kognitio. Απηφ επηηξέπεη ζηελ 

Orbitz λα θάλεη αλάιπζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ αλεζπρεί γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ππνδνκήο ηεο. Αλ ε Orbitz δηαρεηξηδφηαλ ηα δεδνκέλα κφλε ηεο, ζα απαηηνχληαλ ψξεο, 
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αθφκε θαη εκέξεο γηα λα ηξέμνπλ ηα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, κε ηελ εμσηεξηθή 

αλάζεζε ζηελ Kognito, ε Orbitz κπνξεί λα ηξέμεη εξσηήκαηα κέζα ζε ιίγα ιεπηά, 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηαρχηεξεο απνθάζεηο. 

Έλα πξφζθαην άξζξν αλέθεξε φηη κε ηε ρξήζε ηνπ Kognitio, ε Orbitz κπνξεί 

πιένλ λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ δηαδηθηπαθά θαλάιηα, δεκνγξαθηθά θαη 

ςπρνγξαθηθά δεδνκέλα, βαζκνινγίεο θαηαθεξκαηηζκνχ θαη κνληεινπνίεζεο πειαηψλ 

θαη λα ηα κεηαηξέπεη ζε επαίζζεηε πιεξνθνξία, επηηξέπνληάο ηνπο λα ζθεθηνχλ λένπο 

ηξφπνπο πξνζθνξάο ησλ ζσζηψλ πξντφλησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ηξέρνπζα θαη 

κειινληηθή βάζε ησλ πειαηψλ ηεο.  

Ζ start-up επηρείξεζε ηεο Expedia νλνκάδεηαη Hopper. Ζ βαζηθή πεπνίζεζε 

απηήο ηεο επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη ζην φηη ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

βηνκεραλία θηινμελίαο δελ είλαη αθξηβή θαη πξέπεη λα επηδηνξζσζνχλ. Ζ Hopper 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αξηζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα λα βνεζήζεη ηηο ηζηνζειίδεο λα 

θαηαγξάςνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο πιεξνθνξίεο ησλ επηζθεπηψλ θαη επηηξέπνπλ 

ζηνπο πειάηεο λα αλαδεηνχλ δεδνκέλα κε θαιχηεξν ηξφπν. Ζ Hopper δειψλεη φηη δελ 

δηαζέηεη άθακπηα δεδνκέλα, θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη βαζίδνληαη ζηελ 

ηερλνινγία NoSQL. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα παξέρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζηνπο πειάηεο ηεο.  

Μηα ηειεπηαία ηάζε πξνέξρεηαη απφ ηελ SaS ζηελ αλάιπζε πειαηψλ. Ζ SaS 

αλαθέξεη φηη ην ζχζηεκα αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηεο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηα μελνδνρεία λα έρνπλ επηηπρεκέλα κνληέια εζφδσλ. Απηφ ην πξφγξακκα 

παξαθνινπζεί ηηο πιεξνθνξίεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί, ψζηε ε δηνίθεζε 

λα κπνξεί λα θάλεη κηα ζηνραζηηθή επηινγή αλά πειάηε αληί λα ζηνρεχεη ζηελ αγνξά. Ζ 

SaS ππνζηεξίδεη φηη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ δηαηήξεζεο, ηελ ζθαηξηθή 

πξνβνιή ησλ εκπεηξηψλ ηνπ επηζθέπηε, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επηζθεπηψλ. Ζ SaS ππνζηεξίδεη φηη φια απηά είλαη δπλαηά, κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή ελφο αλψηεξνπ ζπζηήκαηνο  αλάιπζεο θαζψο εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηά 

ηεο λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Απηφ επηηξέπεη ζηα μελνδνρεία 

λα ζρεδηάδνπλ ηελ επφκελε ζηξαηεγηθή ηνπο θίλεζε θαη φρη πψο ζα δηαηεξήζνπλ ην 

ηζρχνλ πιενλέθηεκα ηνπο. 

Μεηαμχ ησλ πειαηψλ ηνπο πεξηιακβάλνληαη πνιιά θεκηζκέλα μελνδνρεία Ζ 

βηνκεραλία θηινμελίαο γίλεηαη γξήγνξα εγέηεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επθπΐα. Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ νδήγεζε ζε πςειφηεξα θέξδε 

θαη πνζνζηφ πιεξφηεηαο. Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα βνήζεζε επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο 
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εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αληηδξάζεη γξήγνξα ζηηο αξλεηηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο. ην κέιινλ, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα 

γίλνπλ γξήγνξα βαζηθά κέξε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ 

γεληθή επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ρξεζηκεχεη σο δηαθνξνπνηεηήο γηα φζνπο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο. 

 

3.7. Δθαξκνγέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κέζα ζηηο λέεο 

παγθόζκηεο ηάζεηο ησλ spa. 

 

ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηξεηο λέεο ηάζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ παγθφζκηα 

βηνκεραλία ησλ spa θαη νη νπνίεο, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία 

εθαξκνγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζηνλ ρψξν απηφ. 

 

3.7.1. Η ηάζε επαλίδξπζεο ησλ ππεξεζηώλ ζάνπλαο 

 

Οη ζάνπλεο, νη ρψξνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα έληνλεο πεξηφδνπο μεξήο ή 

πγξήο ζεξκφηεηαο, απνηεινχλ πξφηππεο ππεξεζίεο ζε μελνδνρεία, ηακαηηθά ινπηξά θαη 

γπκλαζηήξηα παγθνζκίσο. Αιιά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζάνπλα, ππάξρεη κηα ζνβαξή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο Βφξεηαο, 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ ε ζάνπλα είλαη έλαο ηξφπνο δσήο θαη ζηνλ 

ππφινηπν θφζκνο. ε ρψξεο φπσο ε Φηλιαλδία (φπνπ νη ζάνπλεο γελλήζεθαλ πξηλ απφ 

2000 ρξφληα), ε Ηηαιία, ε Απζηξία, ε Γεξκαλία, ε νπεδία, ε Ννξβεγία, ε Διβεηία, νη 

Κάησ Υψξεο, ε Οπγγαξία, ε Πνισλία θιπ., ηα ηειεηνπξγηθά θαη νη εγθαηαζηάζεηο είλαη 

ζπρλά δεκηνπξγηθέο, βαζηά θνηλσληθέο θαη νπζηαζηηθέο.  

Αιιά ε εκπεηξία ηεο ζάνπλαο έμσ απφ ηελ Δπξψπε ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, θαζψο ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη κηα 

αλεμεξεχλεηε, κνλαρηθή εκπεηξία ζε έλα ζαιφλη ή έλα ππφγεην ζπηηηνχ. Καη ελψ νη κε 

Δπξσπαίνη ζπρλά δελ ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία απηή σο θάηη ην ζεκαληηθφ, νη Δπξσπαίνη 

μέξνπλ πψο λα σζήζνπλ απηή ηελ εκπεηξία κέζα απφ ηελ επίγλσζε ησλ σθειεηψλ ηεο 

ζεξαπείαο αληίζεζεο ζεξκνθξαζηψλ θαη γλσξίδνπλ φηη απηή είλαη ην θιεηδί γηα ηα νθέιε 

γηα ηελ πγεία θαη γηα λα παξάγεη θάπνηνο εθείλεο ηηο ελδνξθίλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο.  
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Καη ελψ ηα ηαηξηθά ζηνηρεία γηα ηα νθέιε ηεο ζάνπλαο δελ είλαη επαξθή, ε 

επίζεκε γξακκή ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο είλαη ζεηηθή γηα ζέκαηα φπσο ν πφλνο θαη νη 

θαξδηαγγεηαθέο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κηα κεγάιε 20εηήο κειέηε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Φηλιαλδίαο απνθάιπςε φηη ν ζπρλφο ρξφλνο πνπ 

δαπαλάηαη ζε ζάνπλεο ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη ιηγφηεξνπο 

ζαλάηνπο απφ θαξδηαθή πξνζβνιή. Οη άλζξσπνη πνπ επηζθέπηνληαλ κηα ζάνπλα 2-3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα είραλ 24% ρακειφηεξν θίλδπλν ζαλάηνπ, ελψ φζνη επηζθέπηνληαλ 

κηα ζάνπλα 4-7 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζπζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά 

40%. 

Καη ζήκεξα, νη Δπξσπαίνη αλαθαιχπηνπλ εθ λένπ απηήλ ηελ εκπεηξία. Γηα 

παξάδεηγκα, εδψ θαη ιίγα ρξφληα ζηε ζάνπλα ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο ε 

ζάνπλα έρεη εμειηρζεί ζε έλα αιεζηλφ γεγνλφο (ην ιεγφκελν "Sauna Aufguss"), ηνπ 

νπνίνπ ην πξψην θεθάιαην, "Classic Aufguss", πεξηιακβάλεη "ζάνπλεο" πνπ ρνξεγνχλ 

δεθάδεο ζηνρεπκέλεο εγρχζεηο αξσκαηνζεξαπείαο ρξεζηκνπνηψληαο ζχλζεηεο πεηζέηεο 

θαη ζπγθεθξηκέλεο ηειεηνπξγίεο γηα ηελ θπθινθνξία ηεο ζεξκφηεηαο, ηεο πγξαζίαο θαη 

ησλ εγρχζεσλ. Όια απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεγάιεο ζάνπλεο ζε ηακαηηθέο πεγέο ζε 

φιε ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηε Φηλιαλδία θαη ηε Ννξβεγία. ην πιαίζην 

απηφ, ε εθαξκνγή κεζφδσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάιπζε 

ησλ επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ ησλ spa παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν (Global Wellness 

Summit, 2017). 

 

3.7.2. Η λέα αξρηηεθηνληθή ησλ ζύγρξνλσλ spa 

 

Απνηειεί γεγνλφο φηη θαηά ην παξειζφλ δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βάζε ζην ζέκα 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ρψξσλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμία, γεληθφηεξα.  Ζ αξρηηεθηνληθή θαηά θαλφλα αζρνιείηαη κε 

ηελ αηζζεηηθή ηεο επηθάλεηαο. Μέρξη ζήκεξα, έρεη δνζεί ειάρηζηε πξνζνρή ζηε 

δεκηνπξγία ζρεδίσλ θαη ζηε ρξήζε πιηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επηπρία 

ησλ αλζξψπσλ πνπ πξαγκαηηθά δνπλ θαη εξγάδνληαη κέζα ζε θηίξηα. 

Αιιά ζήκεξα, κέζσ λέσλ πξνηχπσλ θαη ηερλνινγηψλ, ε αξρηηεθηνληθή πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, παξάιιεια κε κηα λέα «αξρηηεθηνληθή 

επεμίαο», ζα απνηειέζεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο (θαη πην επίπνλεο) κειινληηθέο ηάζεηο 
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επεμίαο. Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

ζηα ζχγρξνλα spa αλακέλεηαη λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λέν απηφ πεξηβάιινλ 

πνπ ζηαδηαθά δνκείηαη.  

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερηνχλ ζα ζηνρεχζνπλ ζηελ αλάπηπμε κνλάδσλ πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα απνκαθξχλνπλ ηα ζαλαηεθφξα αέξηα ηνμηλψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο πςεινχ 

επηπέδνπ ηερλνινγίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ηα «δσληαλά» θηίξηα κε ηνίρνπο 

θαηαζθεπαζκέλνπο απφ θχθηα πνπ αλαπηχζζνπλ ηε δηθή ηνπο ελέξγεηα ή κέζα απφ ηηο 

λέεο εθαξκνγέο θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ πξνεηδνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο, φηαλ απηνί 

εηζέξρνληαη ζε έλα θηίξην κε πςειά επίπεδα ζε επηβιαβείο νπζίεο. Απφ ηελ πνηφηεηα 

ηνπ αέξα έσο ηελ εζσηεξηθή αθνπζηηθή, φια ηα ζηνηρεία ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζα 

επαλεθηηκεζνχλ θαη ζα επαλεμεηαζηνχλ. 

ηελ ζπλέρεηα, δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απηήο ηεο λέαο ηάζεο, 

κέζα απφ ππαξθηέο θαηλνηνκίεο (Global Wellness Summit, 2017): 

 Νέα «δσληαλά» θηίξηα, φπσο εθείλα πνπ πεξηέρνπλ θχθηα ελζσκαησκέλα ζηα 

ηείρε ηνπο πνπ αλαπηχζζνπλ φιε ηε δηθή ηνπο ελέξγεηα. 

 Κηίξηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πεξηζζφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο θαηά ηελ παξακνλή ησλ αηφκσλ ζε απηά, δεδνκέλεο ηεο θαθήο 

επίπησζεο  ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ηεο θαζηζηηθήο δσήο. 

 Κηίξηα πνπ «δελ πεζαίλνπλ», φπσο ην Cradle to Cradle, ην νπνίν είλαη εμ 

νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ πειφ θαη μχιν, κε απνηέιεζκα νη νπζίεο απφ 

ηηο νπνίεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα επηζηξέθνπλ ζηε γε φηαλ ηειεηψλεη ε δσή 

ηνπο. 

 «Καισδησκέλα θηίξηα κε αληαπνθξηλφκελε αξρηηεθηνληθή πνπ κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ηηο εκπεηξίεο πγείαο γηα θάζε έλνηθν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηέηνηνπ θηηξίνπ είλαη ην «έμππλν», πξάζηλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο 

The Edge ζηελ Οιιαλδία ηεο Deloitte, κε 28.000 αηζζεηήξεο παξαθνινχζεζεο 

πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηα smartphone ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλεο απηνί θάλνπλ ηα πάληα 

ψζηε λα βξνπλ ην θαιχηεξν κέξνο γηα λα δνπιέςνπλ κε βάζε ηα θαζήθνληα 

εθείλεο ηεο εκέξαο, λα πξνζαξκφδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο γηα ην 

θσο θαη ηε ζεξκνθξαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, λα δηαρεηξίδνληαη ηε ξνπηίλα 
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ηνπο θαη αθφκε θαη λα ηνπο παξαγγέιλνπλ ζπληαγέο δείπλνπ κε ηα πην θξέζθα 

ζπζηαηηθά λα ηνπο πεξηκέλνπλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο. 

 Σερλνινγία πνπ βνεζά ηνπο αξρηηέθηνλεο λα εληνπίζνπλ πψο ηα θηίξηα ζα 

επεξεάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πξηλ θαηαζθεπαζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξία 

ARUP αγθαιηάδεη ηνπο αλζξψπνπο κε ηα γπαιηά VR θαη ηνπο βηνκεηξηθνχο 

αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, γηα λα κεηξήζεη ηηο θπζηνινγηθέο θαη εγθεθαιηθέο 

απνθξίζεηο ζε αθξηβή πεξηβάιινληα, γηα λα δεκηνπξγήζεη πγηείο, 

δηαζθεδαζηηθνχο ρψξνπο. 

 

3.7.3. Η δπλακηθή ηεο Ηζπρίαο 

 

Δίλαη δχζθνιν λα πηζηέςνπκε φηη ην πξψην smartphone δεκηνπξγήζεθε ιίγν 

πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία πξηλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία 

γηγαληψζεθε ηαρχηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Παξά ηηο 

κεγάιεο επεξγεηηθέ επηπηψζεηο ηνπο, σζηφζν, ε ρξήζε ηνπο απνδείρηεθε θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη 

εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα, ην αίηεκα γηα εζπρία θαη ζησπή λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, 

εηδηθά γηα ηνπο ρψξνπο επεμίαο θαη ραιάξσζεο, φπσο είλαη ηα spa. 

Σα ηαηξηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζησπή δείρλνπλ φηη δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπλερήο ςεθηαθή ζχλδεζε είλαη έλα λέν θαηλφκελν, ν ηαηξηθφο ρψξνο κφιηο αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη πψο θαηαζηξέθεη ηελ πγεία ε δηαξθήο έθζεζε ζηνπο ζνξχβνπο. 

Χζηφζν, πξφζθαηεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη ηφζν ν ζφξπβνο φζν θαη ν ςεθηαθφο 

«ζφξπβνο» βιάπηνπλ ηελ εζηία θαη ηνλ χπλν ησλ αλζξψπσλ θαη απμάλνπλ ηηο νξκφλεο 

ηνπ άγρνπο θαη ηελ θαηάζιηςε.  

 

3.7.3.1. Οη πξννπηηθέο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Απηφο ν θφζκνο αλακέλεηαη λα γίλεη πην ζνξπβψδεο, πην αζηηθφο θαη πην 

ςεθηαθά ζπλδεδεκέλνο. Γηα παξάδεηγκα, ν David Bosshart (Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

θνξπθαίαο επξσπατθήο πιαηθφξκαο, Gottlieb Duttweiler Institute) θαηέζεζε κηα άπνςε 

ζρεηηθά κε ηνπο πνιχπινθνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα αιιειέλδεηα δεδνκέλα 

απνηεινχλ ην αλζξψπηλν κέιινλ. Αλ θαη ε επαθή ησλ αλζξψπσλ κε ηηο νζφλεο είλαη 
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δπλαηφλ λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά, σζηφζν νη άλζξσπνη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζα είλαη 

αφξαηα ζπλδεδεκέλνη παληνχ θαη πάληνηε.  

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, πνπ ζα επέιζεη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο πιέγκαηνο βηνρεκηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ αιγνξίζκσλ, ζα είλαη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο θαηάιιεισλ κεζφδσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή 

ζεκαληηθψλ ςπραλαιπηηθψλ εξσηεκάησλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ ζε απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε θα, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, ηελ δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ πξντφλησλ κέζα ζηνπο ρψξνπο επεμίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

κειινληηθψλ απηψλ πξνβιεκάησλ. 

Δλψ ε βηνκεραλία επεμίαο ζα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, είηε θάλνληαο 

ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, είηε κέζα απφ ηα φξγαλα 

παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γίλεηαη ζαθέο φηη ζε έλαλ θφζκν φπνπ δελ 

ππάξρεη δηαθπγή απφ ηελ ζνξπβψδε ςεθηαθή ζχλδεζε, νη επηρεηξήζεηο επεμίαο θαη ηα 

spa έρνπλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ έλαο απφ ηνπο κνλαρηθνχο πνιηηηζηηθνχο (θαη 

επνκέλσο ηεξνχο) ρψξνπο ηεο ζησπήο, ηεο ςεθηαθήο ζησπήο, ηεο απνζχλδεζεο ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ηεο θχζεο (Global Wellness Summit, 2017): 

 

 

3.7.4. Οη εθαξκνγέο ηέρλεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο ζηα λέα spa 

 

Σν ζέκα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο «Δπηζηξνθή ζην Μέιινλ», ζρεδηάζηεθε γηα λα 

δηεξεπλήζεη πψο ε ηζηνξία ηεο επεμίαο θαη ησλ spa κπνξεί λα πξνζθέξεη ελεκεξσκέλα 

ζρέδηα γηα ην κέιινλ. ε απηφ ην πιαίζην εμεηάζηεθε ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα έσο ηνλ 20ν αηψλα, νη επξσπατθνί 

πξννξηζκνί spa - απφ ην Bath ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην έσο ην Baden-Baden θαη ην Bad 

Ems ζηε Γεξκαλία, ην Bad Gastein θαη ην Bad Ischl ζηελ Απζηξία θαη ην Marienbad 

ζηελ Σζερνζινβαθία ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο.  

Απηά ηα κέξε πξνζέιθπζαλ ηνπο αξηζηνθξάηεο, ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηελ 

αλεξρφκελε κεζαία ηάμε. Καη ην πην εληππσζηαθφ ήηαλ ε ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

ζεξαπείαο ηνπ spa θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ηδηνθπίεο φπσο ν Beethoven, ν Chopin, ν 

Dostoevsky, ν Freud, ν Goethe, ν Kafka, ν Liszt, ν Marx, ν Μφηζαξη, ν Nietzsche, ν 

Proust, ν Twain, ν Tolstoy θαη ν Turgenev γηα εβδνκάδεο ζπλζέηνπλ βηβιία θαη φπεξεο 
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ζηα spa θαη δίλνπλ παξαζηάζεηο, πξνζθέξνληαο κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ ρψξν ηεο 

επεμίαο 

 

3.7.4.1. Οη πξννπηηθέο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα, ε ζεξαπεπηηθή ηέρλε θαη νη δσληαλέο παξαζηάζεηο ήηαλ 

νπζηαζηηθά κηα «σξαία εθηξνπή» ζηα θέληξα επεμίαο θαη ηα spa. Αιιά ν δεκηνπξγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ζα ζπλερίζεη λα παίξλεη έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Ζ πξφζεζε έρεη 

αιιάμεη, θαζψο πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαηαλννχλ πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη 

δεκηνπξγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ αιεζηλή ςπρηθή επεμία - θαη θαζψο πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη θαηαλννχλ ηα ηαηξηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ηφζεο πνιιέο πξνζεγγίζεηο 

επεμίαο (δηαινγηζκφο, άζθεζε, ρξφλνο ζηε θχζε θαη φιεο νη κνξθέο  κείσζεο ηνπ 

ζηξεο, φπσο ην καζάδ) είλαη ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο. 

Μηα ηζρπξφηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επεμία απνηειεί ζίγνπξα 

κηα πξφθιεζε γηα ην κέιινλ ησλ ρψξσλ επεμίαο θαη ζε απηφ ην πιαίζην, ε εθαξκνγή 

ησλ κεζφδσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαληάδεη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθή (Global 

Wellness Summit, 2017): 
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4. Μειέηε εηαηξεηώλ – παξόρσλ ινγηζκηθνύ θαη ππεξεζηώλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ 

Διιάδα 

4.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε 

επηρεηξήζεηο , ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο – κεζφδνπο θαη ινγηζκηθά. ηε 

βηνκεραλία θηινμελίαο φπσο έρσ αλαθέξεη θαη παξαπάλσ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ήδε απφ 

αιπζίδεο μελνδνρείσλ ε ηερλνινγία ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα ηε ζπιινγή, 

αμηνιφγεζε, απνζήθεπζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ απφ απηέο , ψζηε λα βειηησζεί ε θεξδνθνξία θαη ε 

βησζηκφηεηα ηνπο. Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά νξηζκέλσλ ηέηνησλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

παξέρνπλ ινγηζκηθά επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ μελνδνρεία 

ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα. 

 

4.2. SAS 

Ζ εηαηξεία απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 148 ρψξεο θαη παξέρεη ιχζεηο θαη ινγηζκηθφ ζην 

θιάδν θηινμελίαο πνπ είλαη νη εμήο : Advanced Analytics( Πξνεγκέλε αλάιπζε ), 

Customer Intelligence θαη Data Management Software. 

 

Δηθόλα 2. Λνγφηππν ηεο SAS. Πεγή: www.sas.com. 

 

 Advanced Analytics 

Πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ πξνεγκέλεο αλάιπζεο αιιά θαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο , πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηλνηφκνπο αιγφξηζκνπο 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ην νπνίν νδεγεί ζε θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ 

επηρείξεζε. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δηαζέηεη νξηζκέλεο κεζφδνπο φπσο: 
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 .Data Mining ( Δμφξπμε δεδνκέλσλ )  

Με απηή ηελ κέζνδν επηηπγράλεηαη εμεχξεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ρξήζε αιγνξίζκσλ. 

Σα δηάθνξα πξντφληα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία παξέρνπλ έγθαηξε αλαθάιπςε επθαηξηψλ απφ ηελ επηρείξεζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, κεγάιε αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη γξήγνξε επίιπζε 

πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ, κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε, 

εθηέιεζε ηζρπξψλ δεηγκάησλ αιιά θαη αλάπηπμε ηεο κνληεινπνίεζεο θηλδχλνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνγλσζηηθέο αλαιχζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πξντφληα SAS 

Enterprise Miner θαη SAS Visual Data Mining and Machine Learning. 

 Statistical Analysis (ηαηηζηηθή αλάιπζε) 

Δθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ζηα δεδνκέλα κε ηελ ρξήζε αιγνξίζκσλ κε ζθνπφ 

ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηελ πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο κέζα απφ 

απηέο. Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο, 

ε παιηλδξφκεζε, ε αλάιπζε επηβίσζεο, ε ζπζηαδνπνίεζε, ε κε παξακεηξηθή αλάιπζε, 

αλάιπζε κε κηθηά κνληέια, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ έξεπλαο.  Πξντφληα απηήο ηεο 

κεζφδνπ είλαη : SAS /STAT, SAS/ETS , SAS Visual Statistics, SAS Analytics Pro. 

  Forecasting ( Πξφγλσζε) 

Με ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ε επηρείξεζε έρεη 

πξφζβαζε ζε ηερληθέο πξνβιέςεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

κέιινληνο, ζε ηερληθέο νηθνλνκεηξίαο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηδξάζεσλ 

πνπ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ζηνλ νξγαληζκφ θάπνηνπ γηα θαιχηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ κειινληηθνχ ζρεδίνπ, θαη ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

αλάιπζε what-if ψζηε λα κπνξέζεη λα θαζνξίζεη ε επηρείξεζε πηζαλφλ αληίθηππν ζηηο 

πξνβιέςεηο πνπ δηεμάγνληαη. Πξντφληα πνπ παξέρεη ε εηαηξεία είλαη : ην SAS 

Econometrics, SAS Forecast Server, SAS Forecasting for Desktop , SAS Forecasting 

for Midsize Business, SAS Visual Forecasting. 

 Text Analysis ( Αλάιπζε θεηκέλνπ)  

Σα μελνδνρεία αμηνπνηνχλ ηελ αλάιπζε θεηκέλνπ ψζηε λα „‟μεζάςνπλ” ηηο απφςεηο θαη 

εκπεηξίεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ απφ ηζηνζειίδεο, αλαθνξέο, e-mail θαη 
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θέληξα επηθνηλσλίαο , λα αλαγλσξίζνπλ feedback θαη λα νξίζνπλ ηα target group. Ζ 

γλψζε ηεο άπνςεο ηνπ πειάηε αιιά θαη ηνπ ππαιιήινπ είλαη ρξήζηκε θαη πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε απηνχο θαη ηελ επίιπζε θαη δηφξζσζε 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ.   Με ηα πξντφληα εμφξπμεο θεηκέλνπ πνπ ππάξρνπλ αλαιχνληαη δεδνκέλα 

θεηκέλνπ απφ ηηο ηζηνζειίδεο, απφ ζρφιηα θαη άιιεο πεγέο θεηκέλνπ, επηηπγράλεηαη 

κεηαηξνπή ηεο κε δνκεκέλεο κάδαο θεηκέλνπ ζε νξγαλσκέλε πιεξνθνξία θαη 

αλαθαιχπηεηαη γλψζε απφ ηα δεδνκέλα θεηκέλνπ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θπζηθήο 

γιψζζαο , ηεο κεραληθήο κάζεζεο θαη ησλ γισζζνινγηθψλ θαλφλσλ. 

Οξηζκέλα απφ ηα πξντφληα αλάιπζεο θεηκέλνπ είλαη : ην SAS Contextual Analysis , 

SAS Sentiment Analysis, SAS Text Miner θαη SAS Visual Text Analysis. 

 Optimization & Simulation (Βειηηζηνπνίεζε θαη Πξνζνκνίσζε) 

Οη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο αλαγλσξίδνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ζα 

παξάγνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ψζηε λα γίλεη ζσζηή θαη γξήγνξε ιήςε 

απνθάζεσλ. Δπηπιένλ αλαπηχζζνπλ δνκέο πνπ κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά πνιχπινθσλ 

ξεαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη λα ηηο βειηηψζνπλ. Δίλαη 

αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθαξκφζεη απηέο ηηο ηερληθέο ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιια εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο φπσο ηελ δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ, ηελ πξφγλσζε, ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ θαη θεηκέλνπ θαη ηηο ηερληθέο 

νηθνλνκεηξίαο, ψζηε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πεηχρεη ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ έγθαηξε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. Λνγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε 

είλαη : ην SAS /OR Software, SAS / Optimization θαη SAS Simulation Studio. 

 

 Customer Intelligence 

Ζ θαηεγνξία απηή ζπλδπάδεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ πιεξνθνξίαο, πξνεγκέλεο 

αλάιπζεο θαη γλψζεο απφ ηα δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

πειάηε κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ 

δεκηνπξγψληαο κηα δέζκεπζε καδί ηνπ. Δπηηπγράλεηαη επίζεο κηα ραξηνγξάθεζε ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπ , ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηελ επηρείξεζε ή ζηηο 

ηζηνζειίδεο απηήο , ηηο απαηηήζεηο , ηα ζρφιηα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή θαη 
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απφ ηηο θξαηήζεηο πνπ θάλεη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη βειηηψλνληαη 

νη ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε θαη πξνσζείηαη ε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ εθ κέξνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη κέζνδνη πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία είλαη : ην Analytical Marketing, 

Customer Journey Optimization, Real-time Customer Experience. 

 Analytical Marketing (Αλαιπηηθή Μάξθεηηλγθ) 

Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ πεξηιακβάλεη ηερληθέο κε ηε ρξήζε κεραληθήο 

κάζεζεο θαη πξνεγκέλεο αλάιπζεο. Ζ κεραληθή κάζεζε αλαδεηά απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηηο πξνηηκήζεηο πειαηψλ , ηνπο αλαγλσξίδεη θαη ηνπο εληνπίδεη ψζηε λα 

ππάξρεη ζρέζε αμηνπηζηίαο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη απηψλ. Σα πξντφληα πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πξνζθέξνπλ νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

πειαηψλ, θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ έλα κφλν πειάηε. Δπηπιένλ γίλεηαη εληνπηζκφο ησλ target 

group ζε θακπάληεο πσιήζεσλ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπο ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ απηά ζηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Σα πξντφληα απηά είλαη ην SAS Customer Intelligence 360 θαη SAS 

Marketing Automation. 

 Customer Journey Optimization (Βειηηζηνπνίεζε ηαμηδηνχ ηνπ πειάηε) 

Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί απηή ηε δηαδηθαζία ψζηε λα βειηηψζεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ηεο κε ην πειάηε ζε δηάθνξα ζεκεία επαθήο φπσο νη ηζηνζειίδεο, νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο αθνχ πξψηα εληνπίζεη θαη αλαιχζεη ην 

ηαμίδη ηνπ πειάηε. Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλερψο κεηαβάιιεηαη δηφηη αιιάδνπλ 

νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, θαη κε ηελ πιεζψξα επηινγψλ πνπ ππάξρνπλ 

γηα λα αγνξάζεη θάπνηνο κηα ππεξεζία ή έλα πξντφλ ν πειάηεο θάλεη έλα ηαμίδη κέζα 

ζην δηαδίθηπν κέρξη λα θαηαιήμεη ζηελ αγνξά θάπνην αγαζνχ ή ππεξεζίαο. Σα 

πξντφληα ζε απηή ηε θαηεγνξία αλαγλσξίδνπλ ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο θαη 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ, πξνβιέπνπλ ηηο αγνξαζηηθέο θηλήζεηο ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ 

εηδηθέο πξνζθνξέο ζε θάζε έλα πειάηε ζρεηηθά πάληα κε ηηκέο πνπ έρεη θάζε 

μελνδνρείν, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ . Με απηφ ηνλ ηξφπν ην μελνδνρείν 

απνθηά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Σα 

πξντφληα απηά είλαη : ην SAS Customer Intelligence 360 θαη SAS Marketing 

Optimization. 
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 Real Time Customer Experience (Δκπεηξία ηνπ πειάηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν)  

Όπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ ππάξρεη κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκε ζηελ δηαδηθηπαθή αγνξά θαη ηα μελνδνρεία ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα 

πξνβιέπνπλ ηελ αγνξαζηηθή πξνζθνξά θαη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ην 

ηαμίδη ηνπο ζην δηαδίθηπν. Δίλαη αλαγθαίν επίζεο λα δεκηνπξγνχλ εηδηθέο πξνζθνξέο ζε 

θάζε έλα πειάηε ζρεηηθά πάληα θαη κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο κε ιίγα ιφγηα λα 

δεκηνπξγεζεί εμαηνκίθεπζε. Όια απηά επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δειαδή ηελ ψξα ηεο αλαδήηεζεο θαη πνξείαο ηνπ 

θάζε πειάηε κέζα ζην δηαδίθηπν ψζηε ην θάζε μελνδνρείν λα θάλεη έγθαηξεο 

πξνζθνξέο θαη αιιαγή ηηκψλ γηα θάζε έλα πειάηε μερσξηζηά, ην νπνίν ζα νδεγήζεη θαη 

ζηελ πξνηίκεζε ηνπ μελνδνρείν απφ ηνλ πειάηε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αχμεζε εζφδσλ 

αιιά θαη ζηελ δέζκεπζε ηνπ πειάηε κε ην μελνδνρείν θαζψο ζα ππεξθαιπθζνχλ νη 

απαηηήζεηο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ. Σα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ δηαζέηνπλ φια απηά πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαη είλαη : ην SAS Customer Intelligence 360 θαη SAS Real- time 

Decision Manager. 

 Ecosystem Excellence 

Απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζπλδπάδεη πνιιέο ηερλνινγίεο καδί ψζηε ην 

μελνδνρείν λα δεκηνπξγεί ζπλερψο ηηο εκπεηξίεο ησλ πειαηψλ. Σν πξντφλ πνπ παξέρεηαη 

γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα άξηζην νηθνζχζηεκα, αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ιχλεη πξνβιήκαηα θαη ιακβάλεη ππφςε ζρφιηα πειαηψλ 

θαη ππαιιήισλ ψζηε λα δεκηνπξγήζεη εκπεηξίεο ζηνπο πειάηεο. Απηφ είλαη ην SAS 

Platform. 

 

 Data Management Software 

Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πξνσζεί ηελ απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα είλαη απηά αμηφπηζηε πεγή πιεξνθνξίαο. Πίζσ απφ 

θάζε επηηπρεκέλε επηρείξεζε βξίζθεηαη πάληα ε ζσζηή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ κε 

ζθνπφ ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο. Ζ πιεξνθνξία είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φπιν θάζε 

επηρείξεζεο θαζψο νδεγεί ζε γλψζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πειαηψλ, ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηνπο αιιά θαη ζε γλψζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ψζηε 
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αμηνπνηψληαο φια απηά λα παίξλεη έγθαηξεο θαη ζσζηέο απνθάζεηο. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ είλαη νη : Data Integration & Access, Data 

Quality, Data Preparation, Data Governance, Event Stream Processing. 

 Data Integration & Access ( πγρψλεπζε δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζε ) 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ είλαη φηη ππάξρνπλ 

πνιιά δεδνκέλα απφ πνιιέο πεγέο ηα νπνία πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζσζηά ψζηε λα 

είλαη αμηφπηζηα θαη λα εμάγνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο. Με απηή ηε κέζνδν 

ζπγρσλεχνληαη ηα δεδνκέλα θαη θαηαζηξέθνληαη ηα ζηιφ δεδνκέλσλ ψζηε λα γίλεη θαη ε 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπο θαη πξνγξακκαηηζκφο ζρεδίνπ απφ ην μελνδνρείν. 

Δπηπξφζζεηα ππάξρεη εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ηνπ μελνδνρείνπ ζε πνιιέο πεγέο 

δεδνκέλσλ απφ έλα ζεκείν ειέγρνπ. Σα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ θιάδν 

θηινμελίαο επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίαο απφ θάζε 

επηρεηξεκαηηθή θίλεζε, απφθαζε θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ πειάηε κε ην μελνδνρείν, ηελ 

αλαβάζκηζε, αλαγλψξηζε ησλ δεδνκέλσλ αλεμαξηήησο απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

δίλνπλ επειημία ζηηο ζηξαηεγηθέο εηθνληθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Απηά είλαη : ην 

SAS /ACCESS, SAS Data Managenment, SAS Federation Server, SAS In- Database 

Technologies. 

 Data Quality (Πνηφηεηα δεδνκέλσλ) 

Γηα ηελ εμαγσγή ζσζηήο πιεξνθνξίαο ε νπνία είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν κηαο 

επηρείξεζεο, είλαη αλαγθαίν θαη ηα δεδνκέλα λα είλαη αμηφπηζηα άξα θαη πνηνηηθά. Ζ 

κέζνδνο απηή επηβιέπεη θαη επαιεζεχεη ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ψζηε απηά λα είλαη 

πνηνηηθά. Σα πξντφληα ηεο SAS δηνξζψλνπλ θαη ειέγρνπλ πξνβιήκαηα ζηα δεδνκέλα 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία Hadoop. Απηά είλαη : ην SAS Data Quality, SAS 

Data Loader for Hadoop, SAS In- Database Technologies. 

 Data Preparation (Πξνεηνηκαζία δεδνκέλσλ) 

Σα δεδνκέλα κε ην ινγηζκηθφ απηφ πξνεηνηκάδνληαη γηα αλάιπζε. Ζ δηαδηθαζία απηή 

γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο θσδηθφ θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δεδνκέλσλ θαη ηελ 

πξνεγκέλε αλάιπζε ψζηε ην μελνδνρείν λα γιηηψλεη ρξφλν ζηελ εμαγσγή ηεο 

πιεξνθνξίαο. Πξντφληα πνπ δηαζέηεη ε SAS είλαη ην SAS Data Preparation θαη SAS 

Data Loader for Hadoop. 
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 Data Governance 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πνπ εμαζθαιίδεη φηη ηα 

δεδνκέλα δηαηεξνχλ πςειή πνηφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Σν 

πξντφλ πνπ παξέρεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ιχλεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη ην 

θάλεη κε εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν γηα θάζε μελνδνρείν αλάινγα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαη ηα δεδνκέλα ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ. Σν πξντφλ νλνκάδεηαη SAS Data 

Governance. 

 Event Stream Processing(Δπεμεξγαζία ξνήο ζπκβάλησλ) 

Με ηελ επεμεξγαζία ξνήο ζπκβάλησλ πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαηά ηε 

ξνή ηνπο. Δπηπιένλ θηιηξάξηζκα, θαζαξηζκφο θαη δηφξζσζε ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ 

ξνή ηνπο πξηλ απνζεθεπηνχλ γηα κείσζε ρξφλνπ θαη ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ. Σν 

πξντφλ ηεο εηαηξείαο πνπ επηηπγράλεη ηα παξαπάλσ είλαη ην SAS Event Stream 

Processing. 

 

4.3 SABRE 

Ζ Sabre είλαη εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 39,000 μελνδνρεία ( boutique θαη 

κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο) ζε 174 ρψξεο κέζα ζε απηέο θαη ε Διιάδα. Παξέρεη 

ινγηζκηθφ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, θπξίσο κε ηελ πιαηθφξκα SynXis Enterprise 

platform ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο Distribution, Operations, Retailing, Guest 

Experience, Enterprise Intelligence. 

 

Δηθόλα 3.Λνγφηππν ηεο Sabre.Πεγή:www.sabre.com 

 

 Distribution 

Ζ ηερλνινγία ηεο θαηαλνκήο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 36,000 μελνδνρεία θαη ρσξίδεηαη ζηηο 

θαηεγνξίεο Central Reservations, Channel Management, Sales Management, Consulting 

Services. 
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 Central Reservations ( χζηεκα θξαηήζεσλ γηα μελνδνρεία) 

Σα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπο κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ην ADR. Σν ADR ( Average Daily Rate) 

απνηειεί έλαλ πνιχ βαζηθφ νηθνλνκηθφ δείθηε ηεο Γηαρείξηζεο Δηζνδεκάησλ θαη 

δείρλεη ην Μέζν εηζφδεκα αλά δσκάηην θαη ζπλεπψο θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπο. Δπηπιένλ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θξαηήζεσλ κέζσ πνιιψλ δηαδηθηπαθψλ θαλαιηψλ θαη 

δηακφξθσζε ηηκήο ηε ζηηγκή πνπ αλαδεηεί μελνδνρείν ν πειάηεο ψζηε λα απμάλνληαη νη 

επθαηξίεο θξάηεζεο ζην μελνδνρείν πνπ ρξεζηκνπνηεί απηά ηα εξγαιεία. Σέηνηα 

εθαξκνγή είλαη ε SynXIS Central Reservations ( CR).  

 Channel Management ( Γηαρείξηζε θαλαιηψλ) 

Ζ δηαρείξηζε θαλαιηψλ απνηειεί θαη απηή ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ αχμεζε εζφδσλ 

ελφο μελνδνρείνπ θαζψο κε ηελ αληαπφθξηζε ζε πνιιά θαη δηάθνξα θαλάιηα εθηφο ηνπ 

άκεζνπ θαλαιηνχ ηνπ μελνδνρείνπ, απμάλνληαη νη πειάηεο. Ζ Sabre ρξεζηκνπνηεί θαη 

εδψ ην SynXis Central Reservations ( CR) , ψζηε λα δίλεη ζε πνιιά ζπζηήκαηα GDS ηηο 

ηηκέο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ. Έηζη ην μελνδνρείν έρεη πιήξε έιεγρν ησλ ηηκψλ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζε θάζε 

έλα θαλάιη μερσξηζηά ή θαη ζε πνιιά ηαπηφρξνλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 

πνιινί πειάηεο μελνδνρείσλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο θξαηήζεηο ηνπο ηα OTAs ( online 

travel agents) παξά ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ, γηα απηφ ην ιφγν ε εηαηξεία απηή 

πξνζθέξεη ην Channel connect, έλα εξγαιείν επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ ζπλδέεη ην 

μελνδνρείν, ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηά ηνπ κε πνιιά OTAs (γηα 

παξάδεηγκα ηέηνηα είλαη ην booking.com, expedia.com). Κξαηήζεηο ζε μελνδνρεία 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε εξγαιεία αλαδήηεζεο ηα metasearch engines φπσο ην 

TripAdvisor, Trivago, Kayak, ηα νπνία είλαη ζε πςειή πξνηίκεζε απφ ηνπο πειάηεο. Ζ 

Sabre παξέρεη ην MetaConnect έλα εξγαιείν πνπ ζπλδέεη ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο κε ην 

ζχζηεκα θξαηήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην SynXis Central 

Reservations ( CR), πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε θαη ζηξαηεγηθή ηηκψλ θάζε ζηηγκή 

απφ ην μελνδνρείν. 

 Consulting Services ( Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο) 
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Ζ εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο απφ εηδηθή νκάδα, ψζηε λα βνεζήζεη ην 

μελνδνρείν ζηελ θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε εζφδσλ. 

Οη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο πξνζθέξνπλ ιχζεηο φπσο  

 Implementation Support ( Τπνζηήξημε εθαξκνγήο) πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

Booking Engine (χζηεκα θξαηήζεσλ), Revenue Management (Γηαρείξηζε 

εζφδσλ), Property Management ( Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο), GDS. 

 Health Check (Έιεγρνο πγείαο) κε CRS ( πιήξεο έιεγρνο ηνπ SynXis CR καδί 

κε ζπκβνπιέο θαη feedback), GDS Zip&Fix ( ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ GDS), Booking Engine Review ( έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ πειάηε απφ ηελ 

αλαδήηεζε κέρξη ην check-out θαη παξνρή ζπκβνπιψλ γηα θαιχηεξε εκπεηξία 

ηνπ πειάηε). 

 Training and Development ( Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε), ε νπνία πεξηιακβάλεη 

Fundamentals of Revenue Management (Βαζηθέο αξρέο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δζφδσλ), GDS and Agency (GDS θαη πξαθηνξείν) θαη Reservations Sales 

(Πσιήζεηο θξαηήζεσλ). 

 Full Service Consulting (Πιήξεο ππεξεζία ζπκβνπιεπηηθήο), πνπ πεξηιακβάλεη 

CR Build (δεκηνπξγία ελφο πνιχ θαινχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ ), Business 

Plan (Αλαζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ιχζεηο ) θαη Director of 

Revenue (Ο manager εζφδσλ καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη πνιχ θαιά ην SynXiS 

CR. 

 Sales Management ( Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ) 

Οη πσιήζεηο απνηεινχλ γηα θάζε επηρείξεζε πνιχ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ αχμεζε 

εζφδσλ έηζη ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Ζ Sabre παξέρεη γηα ηα 

μελνδνρεία ην Nexus Suite πνπ απνηειεί κηα ζχλζεζε πνιιψλ εξγαιείσλ θαη ζηε 

θαηεγνξία Business Travel Services ην Sabre Hotel RFP θαη Consortia. 

 Nexus Suite 

Ζ ζχλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ ιχζεσλ πνπ είλαη νη :  

 Account Management and Sales Planning(Hotelworx)  

Δίλαη κηα εθαξκνγή πνπ παξέρεη ζην ηκήκα πσιήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ ηε δπλαηφηεηα 

λα εληνπίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πειαηψλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ  
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 Corporate & Consortia RFP processing ( RFPworx)  

Γηαρεηξίδεηαη ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ αξρηθή ηηκή πξνζθνξάο κέρξη 

ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο ηηκήο 

 Group Lead Management (Groupworx) 

Ζ εθαξκνγή απηή πξνάγεη ην κνίξαζκα ησλ νκαδηθψλ νδεγηψλ ή ηελ παξαγσγή 

νδεγηψλ απφ ηα θεληξηθά γξαθεία κηαο μελνδνρεηαθήο αιπζίδαο πξνο θάζε ηδηνθηεζία 

μερσξηζηά ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο θαη θηιηξάξεη ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε μελνδνρείν αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ. 

 

 

 Program & Activity organization ( Shareworx)  

Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο δηεπζπληέο 

θαη Regional managers μελνδνρείσλ λα δεηνχλ θαη λα παίξλνπλ απαληήζεηο γηα 

πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ψζηε λα είλαη ζπλεπείο θαη λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν. 

 Business Qualification(Targetworx) 

Με απηφ ην εξγαιείν εληνπίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ νη μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο, 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηα μελνδνρεία. 

 Business Travel Services 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ηα πξντφληα Sabre Hotel RFP & Consortia απμάλνπλ ην ADR 

θαη ζπλδένληαη κε πνιιά δίθηπα GDS απμάλνληαο έηζη ηελ θεξδνθνξία γηα ην 

μελνδνρείν. 

 Guest Experience (Δκπεηξία ηνπ πειάηε) 

Ζ εκπεηξία ηνπ πειάηε πξνθχπηεη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη κηαο 

εηαηξείαο θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν βησζηκφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Γηα λα 

πξνζειθχζεη κηα επηρείξεζε πειάηεο θαη λα αλαπηπρζεί δελ αξθεί κφλν ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ε εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη ζε 

απηνχο ζε δηάθνξα ζεκεία επαθήο καδί ηνπο. Οη πιαηθφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
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επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία πειάηε απμάλνπλ ηα θέξδε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο θαζψο ε επηρείξεζε γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ γλψκε ησλ 

πειαηψλ θαη ηηο ηθαλνπνηεί ή θαη ηηο ππεξβαίλεη. Οη πειάηεο έρνπλ γίλεη απαηηεηηθνί 

ιφγσ κεγάιεο αθζνλίαο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη πιένλ ε αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ κε κηα ππεξεζία ή 

πξντφλ. Έηζη νη εηαηξείεο θαη νη επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ θιάδν θηινμελίαο έρνπλ εζηηάζεη 

ζηελ πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ηνπ CRM ( Customer Relationship Management). Ζ 

Sabre παξέρεη ζηα μελνδνρεία ην SynXis Guest Experience(GX), κηα πιαηθφξκα ε 

νπνία ζπιιέγεη απφ φια ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε πειάηε φπσο ηηο 

αγνξαζηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρφιηα ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαη δηαδηθηπαθά θαλάιηα, 

ηζηνξηθφ δηακνλήο ηνπ, ηελ πνξεία ηνπ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη θξάηεζεο ηηο 

ελψλεη θαη δεκηνπξγεί ην πξνθίι ηνπ ψζηε ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα έρεη κηα 

νιηζηηθή άπνςε γηα ηνλ πειάηε θαη λα πξνζθέξεη κηα εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία. Σν 

άιιν πξντφλ πνπ παξέρεη είλαη πιαηθφξκεο CRM ζπλδπαζηηθά κε ην SynXis CR γηα 

ηελ δηαρείξηζε πξνθίι θάζε πειάηε θαη ηε δηαηήξεζε αμηνπηζηίαο 

 

 Operations 

 Property Management ( Γηαρείξηζε Ηδηνθηεζίαο) 

Σα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ πιαηθφξκεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ιεηηνπξγίεο ηνπ αιιά θαη 

ηελ εκπεηξία πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ πειάηε ψζηε λα πξνθέξνπλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 

Ζ Sabre πξνζθέξεη ην SynXis Property Hub ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

δσκαηίσλ, ηα check in /check out θαη ηελ εκπεηξία πειάηε. 

 Call Center services ( Τπεξεζίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ) 

πλήζσο νη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ ηειεθσληθφ θέληξν ψζηε λα 

εμππεξεηνχλ θαη λα πξνζειθχνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ ππνςήθησλ πειαηψλ θαη 

επνκέλσο λα απμάλνπλ θαη ηα έζνδα ηνπο. ε απηή ηε κέζνδν ε Sabre παξέρεη ζηα 

μελνδνρεία ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. 

 Retailing  
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Ζ πξνψζεζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ απνηειεί κηα ηερληθή κάξθεηηλγθ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηα μελνδνρεία γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηλνχξγησλ πειαηψλ θαη 

ηελ αχμεζε εζφδσλ. Απηή ε πξνψζεζε κπνξεί λα γίλεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο :  

 Digital Experience (Φεθηαθή εκπεηξία) 

Ζ ςεθηαθή εκπεηξία ζήκεξα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε. Μέζα απφ ηελ ςεθηαθή εκπεηξία πνιιέο θνξέο ν 

πειάηεο επηιέγεη θαη ηα μελνδνρεία θαζψο πξνβάιινληαη πιεξνθνξίεο ηνπ 

θαηαιχκαηνο αιιά θαη δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ πειάηε θαη θαηαιχκαηνο. Σν 

ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ ( digital marketing) ζπλεπψο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο γηα λα πξνβιεζνχλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, λα 

βειηηψζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, λα πξνβάιινληαη ζε πνιιά δηαδηθηπαθά θαλάιηα θαη 

κεραλέο αλαδήηεζεο. 

Σα πξντφληα ηεο Sabre ζρεηηθά κε ην ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ είλαη ηα 

 SynXis InstaSite, In Context Suite, Custom Website Design and Development 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηηο ηζηνζειίδεο κε θσηνγξαθίεο θαη 

πξνζθνξέο ηνπ θαηαιχκαηνο. 

 Search Engine Optimization, Pay-Per-Click Advertising ηα νπνία νδεγνχλ ηνπο 

ππνςήθηνπο πειάηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ  

 Retargeting, Custom Audience Remarketing, Online Media Plan, Meta Connect 

ηα νπνία αληρλεχνπλ ηνπο πειάηεο πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην μελνδνρείν 

θαη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη ηνπο νδεγνχλ απφ δηάθνξα θαλάιηα 

ζηε κεραλή θξαηήζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

 Travel Agency & Media 

Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί ζηελ νπζία ηελ επηξξνή ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ αγνξαζηηθή ηνπο απφθαζε ζηα δηαδηθηπαθά ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε έλα πνιπθαλαιηθφ πξφγξακκα κάξθεηηλγθ. Σα πξντφληα ηεο Sabre πνπ 

εμππεξεηνχλ απηή ηε κέζνδν είλαη ηα :  

 Sabre‟s Hotel Spotlight 
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 Promospots 

  Travelport‟s Featured Property 

 Front Page News 

 Headlines 

 

 Voice Agent 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν ησλ κεγάισλ μελνδνρείσλ πξνσζεί ηηο θξαηήζεηο ησλ δσκαηίσλ 

αιιά θαη δηάθνξεο επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ ζηεγάδεη ην μελνδνρείν κε ζθνπφ λα 

απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο. Κάπνηα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ αλαγλψξηζε 

θσλήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξγαιεία CRM γηα πην πνηνηηθή θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ θαη πιεξσκή ινγαξηαζκψλ γηα κηα μερσξηζηή 

εκπεηξία. Σέηνηεο ππεξεζίεο δειαδή ε αλαγλψξηζε θσλήο θαη εξγαιεία CRM 

παξέρνληαη θαη απφ ηελ Sabre. 

 Booking Engine 

Οη κεραλέο θξαηήζεσλ δίλνπλ ζηα μελνδνρεία ηελ επρέξεηα λα δεκηνπξγνχλ εηδηθέο 

ηηκέο θαη πξνζθνξέο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ θάζε πειάηε θαη αλάινγα κε ηελ πνξεία 

ηνπ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχλ ειθπζηηθά παθέηα θαη 

νδεγνχλ ζηελ θξάηεζε δσκαηίσλ. Σν πξντφλ πνπ δηαζέηεη ε Sabre είλαη ην SunXis 

Booking Engine. 

 

 Enterprise Intelligence 

Ο φξνο Enterprise Intelligence αλαθέξεηαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ψζηε ηα 

δεδνκέλα θαη νη γλψζεηο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ζ γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε ρσξίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 Performance Insights  

ηελ γλψζε απφδνζεο ηνπνζεηνχληαη νη κεηξήζεηο απφ ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε κηα νζφλε ε νπνία θαη πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο εζφδσλ γηα θεξδνθνξία. 

 Retailing Insights 
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Ζ γλψζε ηεο πξνψζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ πξφζβαζε ηεο ζε 

ζηνρεπκέλεο αγνξέο θαη θακπάληεο θαη ηελ γλψζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ψζηε 

λα δεκηνπξγεί δηακνξθσκέλεο εθαξκνγέο ζχκθσλα πάληα κε ηηο κεηξήζεηο απφδνζεο 

ηεο. 

Σν πξντφλ απφ ηε Sabre πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα μελνδνρεία είλαη ην SynXis Enterprise 

Intelligence. 

 

4.4. HOTELS BI  

Ζ εηαηξεία απηή παξέρεη εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε πάλσ απφ 150 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί 

είλαη νη εμήο : Analytics, Revenue management, CRM, Loyalty program παξέρνληαο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα επηηεπρζνχλ.  

 

 

Δηθόλα 4. Λνγφηππν ηεο Hotels BI. Πεγή : www.hotelsbi.com. 

 Analytics 

Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

αιγφξηζκνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ. Σν ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαζψο ε θάζε επηρείξεζε πνπ ην ρξεζηκνπνηεί αμηνπνηεί φια ηα δεδνκέλα 

πνπ έρεη απνζεθεπκέλα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

Σα εξγαιεία θαη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ε HotelsBI είλαη : 

 Πίλαθαο ειέγρνπ πνπ παξέρεη ε εηαηξεία γηα θαζεκεξηλή επηζθφπεζε ζηελ 

απφδνζε ηζηνζειίδαο, ζηελ αλαθνξά ηνπ manager, ζηηο θξηηηθέο πειαηψλ, ζηελ 

ζχγθξηζε ηηκψλ, ζηελ ηζνηηκία, ζηελ απφδνζε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζηα ζεκεία 

αλαθνξάο ( MPI, ARI, RGI). 
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 Δπηζθφπεζε απφδνζεο κε κηα πιαηθφξκα πνπ απινπνηεί ηε δνπιεηά ηνπ 

manager εζφδσλ κε ην λα νξγαλψλεη φια ηα δεδνκέλα ζε κηα αλαθνξά. 

Δπηπιένλ δείρλεη ηελ απφδνζε θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία, κεληαία θαη 

ζπγθξίλνληαο ηελ αλά πεξηφδνπο.  

 Revenue management (Γηαρείξηζε εζφδσλ) 

Ζ δηαρείξηζε εζφδσλ εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο σο κηα κέζνδνο γηα ηελ βειηίσζε 

θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο θαζψο απηφο είλαη ν ζηφρνο κηαο επηρείξεζεο εμαξρήο. Ζ 

δηαρείξηζε εζφδσλ ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Οηθνλνκίαο δειαδή 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε. Σα μελνδνρεία δηαζέηνπλ δσκάηηα ηα νπνία αλάινγα ηελ 

δήηεζε, ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ απηά θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαηαιχκαηνο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ηηκή. Δπηπιένλ ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε δηαζέηεη δεδνκέλα θαη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηελ πξφγλσζε. Σα δεδνκέλα θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη ην πνιχηηκν αγαζφ ηνπο 

ελάληηα ησλ αληαγσληζηψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν ε δηαρείξηζε εζφδσλ εθαξκφδεηαη καδί 

κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ πξφγλσζε.  Ζ HotelsBI παξέρεη ην ινγηζκηθφ HotelsBI RMS. 

 CRM (Customer Relationship Management) 

Ζ δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ φπσο έρσ αλαθέξεη θαη παξαπάλσ έρεη 

πειαηνθεληξηθή θηινζνθία, δειαδή ζχκθσλα κε απηήλ ν πειάηεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξνο 

φπσο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο κέζσ απηήο ε εκπεηξία ηνπ 

πειάηε βειηηψλεηαη θαη νδεγεί ζε αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.  

Σν CRM είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη απφ πνιιέο εηαηξείεο αιιά νπζηαζηηθά 

πεξηέρεη ηερληθέο κάξθεηηλγθ , ζηξαηεγηθέο επηρεηξήζεσλ θαη ηερλνινγία ψζηε λα 

νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε κηα πειαηνθεληξηθή θηινζνθία θαη θαηά επέθηαζε ζε 

ηζρπξφ δεζκφ ησλ πειαηψλ κε ηελ επηρείξεζε δηαηεξψληαο έηζη θαη ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο πειάηεο θαη ηειηθά ζε θεξδνθνξία. Με ην CRM ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ εμαηνκηθεπκέλα ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη 

θαη λα ππεξβεί ηηο πξνηηκήζεηο θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ζ HotelsBI δηαζέηεη γηα λα 

επηηεπρζεί ε πνιηηηθή ηνπ CRM ην ινγηζκηθφ HotelsBI CRM. 

 Loyalty Program (Πξφγξακκα αθνζίσζεο) 
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Σα πξνγξάκκαηα αθνζίσζεο είλαη ηερληθέο κάξθεηηλγθ πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο 

λα θάλνπλ αγνξέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. ηα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 

γηα ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ψζηε νη πειάηεο πνπ έρνπλ θάλεη ήδε αγνξέο λα ιακβάλνπλ 

εηδηθέο ηηκέο θαη πξνζθνξέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζπλερίδεη λα 

δηαηεξεί ηνπο πειάηεο ηεο. Σα πξντφληα ηεο HotelsBI είλαη πιαηθφξκεο πνπ : 

 Εεηνχλ εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ψζηε φιεο νη ελέξγεηεο ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε ζε απηά λα 

θαηαγξάθνληαη ζην ζχζηεκα ηνπ μελνδνρείνπ  

 ηέιλνπλ εηδηθέο ηηκέο ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο ζε δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηψλ. 

 Δλζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο λα θάλνπλ θξάηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο αλαδχνληαο εηδηθέο ηηκέο φηαλ είλαη έηνηκνη λα δηαθφςνπλ ηελ 

δηαδηθαζία θξάηεζεο. 

 

 

4.5. TRAVEL CLICK 

Ζ Travel Click είλαη κηα εηαηξεία πνπ παξέρεη ινγηζκηθφ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη 

ζπλεξγάδεηαη παγθνζκίσο κε δηάθνξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ ζέινπλ λα 

εθαξκφζνπλ κηα πνιηηηθή δηαρείξηζεο εζφδσλ γηα θεξδνθνξία. Ζ εηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 176 ρψξεο κε πάλσ απφ 25,000 πειάηεο θαη πξνζθέξεη κηα 

πιαηθφξκα ην iHotelier suite, ην νπνίν είλαη κηα ζχλζεζε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηή 

πνπ έρνπλ θνηλή επαθή θαη αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλα. Ζ ζχλζεζε απηή 

πξνζθέξεη δηάθνξεο κεζφδνπο-ιχζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή 

δηάθνξσλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Οη κέζνδνη απηνί είλαη αξρηθά ε 

επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ε νπνία θαη πεξηθιείεη σο ππνθαηεγνξίεο ηηο : Reservation and 

Booking Engine (Μεραλή Κξαηήζεσλ), Media, Guest management (Γηαρείξηζε 

πειάηε) θαη ηελ Web & Video. 

 

Δηθόλα 5. Λνγφηππν ηεο TravelClick. Πεγή:www.travelclick.com. 
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 Business Intelligence ( Δπηρεηξεκαηηθή επθπΐα) 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα είλαη ε κεηαηξνπή εηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξία ψζηε 

λα γίλεη ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ φπσο έρσ αλαιχζεη παξαπάλσ. ηελ νπζία κε ηα 

ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο επηηπγράλεηαη ιήςε απνθάζεσλ αθνχ πξψηα 

νινθιεξσζεί κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ Ζ ζεηξά απηή μεθηλάεη απφ ηηο πεγέο δεδνκέλσλ , 

ζηηο απνζήθεο δεδνκέλσλ, ζηε δηεξεχλεζε δεδνκέλσλ, ζηελ ζπλέρεηα ζηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ, ζηε βειηηζηνπνίεζε θαη εληέιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ Travel Click 

δηαζέηεη κηα πιαηθφξκα ηελ Hotelligence360 ε νπνία πξνζθέξεη ηηο εμήο ιχζεηο : 

Demand360, Rate360, Agency360. Με ηελ πιαηθφξκα απηή ην μελνδνρείν έρεη 

πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, ειέγρεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ αγνξά, πξφζβαζε 

ζε ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, θαλάιηα θξαηήζεσλ, έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξαζηηθή ηνπο πξνηίκεζε θαη ζπκπεξηθνξά θαη δηακνξθψλεη 

εηδηθέο ηηκέο ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. 

 Reservation and Booking Engine (Μεραλή θξαηήζεσλ) 

Μέζσ ηεο κεραλήο θξαηήζεσλ ηα μελνδνρεία απνζθνπνχλ ζηελ πιεξφηεηα. Οη 

πεξηζζφηεξνη πειάηεο θιείλνπλ δσκάηηα δηαδηθηπαθά έηζη ε κεραλή θξαηήζεσλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα απηφ ην ιφγν ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία παξέρεη 

ζηα μελνδνρεία κηα πιαηθφξκα ηελ iHotelier, πνπ είλαη δηαδηθηπαθή θαη ζπλδέεηαη ζε 

δηάθνξα θαλάιηα θαηαλνκήο. Έηζη ε κεραλή θξαηήζεσλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε δηάθνξα 

OTA‟S, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ, ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία θαη ηηο θσλεηηθέο 

ππεξεζίεο. Σα πξντφληα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πιαηθφξκα απηή είλαη ηα εμήο : iHotelier 

Booking Engine 4.0, Channel Management, iHotelier GDS, iHotelier Demand Services, 

iHotelier VoicePro. 

 Media 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπο θαη ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ, θπξίσο ην ίληεξλεη. Δθηφο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο πξνζπαζνχλ κε δηαθεκίζεηο θαη αλαπαξαγσγή video λα πξνζειθχζνπλ 

ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε αγνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

Ζ Travel Click παξέρεη νξηζκέλεο ιχζεηο κε ηα πξντφληα ηεο. Ζ επηρείξεζε γίλεηαη 

νξαηή ζε δηάθνξα θαλάιηα πξαθηνξείσλ κε άκεζε ζχλδεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, ζε 
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ζηνρεπκέλεο ςεθηαθέο θακπάληεο, δηακνξθψλεη πξνζθνξέο ηηο κέξεο πνπ δελ έρεη 

πιεξφηεηα κε δηαθεκίζεηο θαη κελχκαηα θαη ηέινο ειέγρεη ηαπηφρξνλα ηελ απφδνζή 

ηεο ζην δηαδίθηπν θαη ηηο ηηκέο ηεο. Σα πξντφληα ηεο εηαηξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

απηφ ην ζθνπφ είλαη ηα : Single Media Subscription, Travel agent GDS ( GDS 

Advertising & GDS Preference) θαη Single Media Subscription ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

Rate360. 

 Guest management (Γηαρείξηζε πειάηε) 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο είλαη απαξαίηεην φπσο έρεη αλαθεξζεί, λα ηθαλνπνηνχλ θαη 

λα ππεξβαίλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ θαη λα δεκηνπξγνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε 

απηνχο κέζα απφ ηελ εκπεηξία πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη 

ε θεξδνθνξία θαη ε ππεξνρή έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Σν θαηλφκελν ηνπ Παξέην, 

δειαδή φηη ην 20% ησλ πειαηψλ θέξλεη ζηελ επηρείξεζε ην 80% ηνπ ηδίξνπ ηεο ηζρχεη 

θαη ζην feedback ην νπνίν είλαη θξίζηκν γηα ηελ δεκηνπξγία ζσζηήο εκπεηξίαο ηνπ 

πειάηε. Ζ επηρείξεζε γηα λα θαιχςεη θαη λα ππεξβεί ηεο αγνξαζηηθέο ηνπο απαηηήζεηο , 

λα ηνπο εληππσζηάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη θαιέο εκπεηξίεο πειάηε ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη θαιά ην πξνθίι ησλ πειαηψλ, δειαδή ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ θαιή γλψζε ησλ παξαπάλσ νδεγεί ζε κεγάιν ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε άιιεο παξφκνηεο. Δπηπξφζζεηα ε 

επηθνηλσλία πειάηε- επηρείξεζεο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

εκπεηξία ηνπ πειάηε ψζηε ε επηρείξεζε λα γλσξίδεη ηηο απφςεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε θαη λα παξέρεη απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ζε απηφλ θαη λα επηηεπρζεί θαη ε 

αθνζίσζε ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα γλσξίδεη ε επηρείξεζε ζε πνηνπο πειάηεο θαη 

target group απεπζχλεηαη. 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ε επηρείξεζε δηακνξθψλεη κηα πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη θαη ην CRM, πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ ζπιινγή, νξγάλσζε, αλάιπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πειάηε. Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ ηα μελνδνρεία 

γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα πξνθίι ησλ πειαηψλ θαη νδεγνχληαη ζε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιήςε απνθάζεσλ. Οη εηαηξείεο πνπ δελ ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ πειαηνθεληξηθή 

θηινζνθία ζα έρνπλ κεγάιε απψιεηα πειαηψλ θαη κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Ζ Travel Click 

εθηφο απφ ην ινγηζκηθφ CRM δηαζέηεη κηα ζχλζεζε απφ απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία 

κάξθεηηλγθ ηα νπνία είλαη : ηα GuestView360 BI reporting, Data cleansing/merging, 

Transactional communications, Remarketing, Performance reporting, E-mail marketing, 



86 

 

Upgrade engine, Loyalty program, Guest profiles, Guest messenger, Automation θαη 

Guest satisfaction surveys & TripAdvisor& Google integration. 

 Web & Video 

Σα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ θαη σο κέζν πξνψζεζεο ηνπο ην δηαδίθηπν θαη ηα video. 

Απηά είλαη κέξνο ηνπ online κάξθεηηλγθ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θαζψο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ακεζφηεηα κε 

ηνλ ππνςήθην πειάηε, ε δηα δξαζηηθφηεηα αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνλ αγνξαζηή 

θαη ε επθνιία ζηηο δηαδηθαζίεο θξαηήζεσλ. Σα video πξνζθέξνπλ πνιιέο εληππσζηαθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο πνπ επηιέγνπλ. 

Ζ Travel Click γηα λα εθαξκφζεη ην online marketing πξνζθέξεη ηηο εμήο ιχζεηο : 

Responsive Websites, Digital Marketing, Video. 

 

 

 

 

4.6 DATAVERSE  

 

Δηθόλα 6. Λνγφηππν ηεο Dataverse. Πεγή : www.dataverse.gr. 

 

Ζ Dataverse είλαη κηα ειιεληθή εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ην 2007 απφ κεραληθνχο 

ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ παξέρεη. Αλάκεζα ζηα πξντφληα πνπ 

δηαζέηεη είλαη θαη ην ζχζηεκα bnbwiz, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ειιεληθέο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο γηα ηε δηαρείξηζε δηαδηθηπαθψλ θαλαιηψλ, θξαηήζεσλ θαη ηε 

δηαρείξηζε θήκεο ηνπ μελνδνρείνπ. Σν ζχζηεκα bnbwiz απνηειείηαη απφ : ην Property 

management system, Channel manager θαη Online Booking Engine. Οη ιχζεηο -κέζνδνη 

πνπ πξνζθέξεη είλαη νη εμήο : 

 Γηαρείξηζε μελνδνρείνπ 
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Ζ δηαρείξηζε ελφο μελνδνρείνπ πξέπεη λα είλαη ζσζηή ψζηε λα ππάξρεη απνδνηηθφηεηα 

θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ φια 

αξκνληθά θαη άςνγα γηα λα πεηπραίλεη ε επηρείξεζε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε 

πειαηψλ. Ζ εηαηξεία απηή κε ηα ζπζηήκαηα πνπ παξέρεη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ππαιιήινπο λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ζσζηά ηελ δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ ηνπ 

μελνδνρείνπ, ηα δηάθνξα δηαδηθηπαθά θαλάιηα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πξνψζεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ, ηηο ηειεθσληθέο θξαηήζεηο, ην πξνθίι ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ δηακείλεη 

ζην μελνδνρείν, ηε δηακφξθσζε ηηκψλ αλά πεξηφδνπο, ην πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο, ηα 

ινγηζηηθά ηνπ μελνδνρείνπ, ηα ζηαηηζηηθά ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηέινο ηα ππνθαηαζηήκαηα 

εάλ ππάξρνπλ φζνλ αλαθνξά ηηο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο. 

 Κξαηήζεηο  

Οη θξαηήζεηο ζε έλα μελνδνρείν είλαη ζηελ νπζία ε βησζηκφηεηά ηνπ γηα απηφ θαη νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έρνπλ ελζσκαηψζεη δηάθνξα ζπζηήκαηα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

θξαηήζεσλ αλά πεξηφδνπο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. Ζ bnbwiz παξέρεη ιχζεηο ζην 

ηνκέα ησλ θξαηήζεσλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο γηα λα γίλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα ε 

δηαδηθηπαθή θξάηεζε θαη πιεξσκή απφ ηνπο πειάηεο. 

 Γηαρείξηζε θήκεο 

Ζ θήκε (goodwill) κηαο επηρείξηζεο είλαη ζηελ νπζία ε αληαλάθιαζε φισλ ησλ άπισλ 

ζηνηρείσλ ηεο φπσο ν επαγγεικαηηζκφο, ε θαιέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ην εκπνξηθφ ζήκα 

θαη ε δέζκεπζε ησλ πειαηψλ κε απηή. Γηαθξίλεηαη ζε ζπκθπήο θήκε δειαδή φια 

εθείλα ηα ραξα;θηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ 

αγνξά ηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ν επαγγεικαηηζκφο πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη θαη ζηελ 

εμαγνξαζζείζα θήκε ε νπνία κπνξεί λα αγνξαζηεί θαη απνηειεί φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο εθηφο ηεο θαζαξήο πεξηνπζηαθήο αμίαο ηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην εκπνξηθφ ζήκα. Ζ θήκε πνιιέο θνξέο είλαη απηή πνπ σζεί ηνπο 

ππνςήθηνπο πειάηεο γηα ηελ επηινγή κηαο ππεξεζίαο ή πξντφληνο έηζη νη επηρεηξήζεηο 

θξνληίδνπλ θαη γηα απηφ ηνλ ηνκέα κε δηάθνξα ζπζηήκαηα. Σα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε bnbwiz ζπγθεληξψλνπλ ζε κηα πιαηθφξκα φια ηα ζρφιηα θαη ηηο 

θξηηηθέο απφ δηάθνξα δηαδηθηπαθά θαλάιηα , δείρλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνλ ηξφπν λα 

απαληήζνπλ ζηηο θξηηηθέο ζσζηά θαη κε επαγγεικαηηζκφ, δείρλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο θξηηηθέο πειαηψλ, πξνζθέξνπλ 

εξσηήζεηο θαηά ηελ δηακνλή ησλ πειαηψλ γηα ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ψζηε λα ιπζεί άκεζα νπνηαδήπνηε δπζαξέζθεηα ηνπ πειάηε θαη λα 

απνθεπρζεί κηα θαθή θξηηηθή δηαδηθηπαθά αιιά θαη κεηά απφ ηελ δηακνλή ηνπο κε 



88 

 

απνζηνιή e-mail, πξνβάιινπλ ηηο θαιέο θξηηηθέο πνπ έρεη ην μελνδνρείν ζε εηδηθή 

ζειίδα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζπγθξίλνπλ ηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο κε άιια μελνδνρεία. Ζ θήκε φπσο αλέθεξα 

παξαπάλσ σζεί ηνπο πειάηεο λα αγνξάζνπλ κηα ππεξεζία/πξντφλ θαη απμάλεηαη έηζη ε 

δήηεζε ηνπ . Ο λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ θήκε 

κηα επηρείξεζεο θαζψο φηαλ ε θήκε κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ θαιή απμάλεηαη ε 

δήηεζε ελφο πξντφληνο άξα θαη ε ηηκή θαη ε πξνζθνξά. Απηφ νδεγεί ζε απμεκέλα 

έζνδα θαη θεξδνθνξία πνπ είλαη θαη ν απψηεξνο ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

5.Δπηινγή θαηάιιεινπ παξόρνπ ινγηζκηθνύ θαη ππεξεζηώλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε εηαηξείεο 

 

5.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία  

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ παξφρνπ-εηαηξείαο πνπ είλαη 

θαηάιιεινο γηα θάζε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη ν Κχθινο απφθαζεο ( Decision 

cycle). Ο θχθινο απφθαζεο είλαη ζηελ νπζία κηα αθνινπζία βεκάησλ πνπ φηαλ 

νινθιεξσζνχλ πξνάγεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε γλψζε απφ ηα απνηειέζκαηα. 

      5.2. Ο θύθινο απόθαζεο 

 

Σα βήκαηα απηά αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δειαδή ηνλ θαζνξηζκφ 

θαη αλαγλψξηζε ηεο απφθαζεο, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Ζ επηινγή κηαο απφθαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ηέηνηα βήκα 

πξνο βήκα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη πην ζπλεηδεηή θαη πξνζερηηθή θαζψο 

ζπιιέγνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη εμεηάδνληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. 

Σα βήκαηα απηά είλαη :  

1. Ο θαζνξηζκφο ηεο θχζεο ηεο απφθαζεο. Γειαδή πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

γλσξίδεη θαη λα έρεη μεθαζαξίζεη ηη είδνπο απφθαζε θαιείηαη λα πάξεη. Σν βήκα 

απηφ είλαη ην πην βαζηθφ γηαηί είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζηεο 

απφθαζεο. 

2. πιινγή πιεξνθνξηψλ. Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είηε απφ ην εμσηεξηθφ. 

3. Ο θαζνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ επηρείξεζε θαιείηαη λα παξαζέζεη φιεο 

ηηο δπλαηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζρεηηθά κε ηηο εηαηξείεο . 

4. Αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ επηρείξεζε αμηνινγεί πηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ πην ρξήζηκε γηα απηήλ θαη ζε ζχγθξηζε κε ην 

θαζνξηζκφ ηεο θχζεο ηεο απφθαζεο πνπ είρε θάλεη. 

5. Δπηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο γηα ηελ επηρείξεζε ιχζεο. 

6. Σειηθή αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ηεο επηινγήο. Δάλ ε απφθαζε δελ θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 
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6.Καηεγνξίεο ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

 

6.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Τπάξρνπλ δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Αλαθνξηθά φκσο κε ηηο ιχζεηο πνπ παξέρνπλ ηα ινγηζκηθά ησλ 

παξφρσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, ηα πεδία εθαξκνγήο κπνξνχλ λα ηα 

ηαμηλνκεζνχλ ζηηο θαηεγνξίεο: Καηαλφεζε αλαγθψλ ηνπ πειάηε, Βειηηζηνπνίεζε 

ιεηηνπξγηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, Βέιηηζηε ηηκνιφγεζε θαη αχμεζε εζφδσλ θαη 

Σνπξηζηηθή πξνβνιή κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ κέζσλ. 

 

6.2. Πεδία εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

 Καηαλόεζε αλαγθώλ ηνπ πειάηε 

Έρεη αλαθεξζεί ήδε φηη κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ εμάγεηαη 

πιεξνθνξία θαη γλψζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο σο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κηα κεγάιε αγνξά απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο. Ζ 

πιεξνθνξία πνπ εμάγεηαη είλαη απηή πνπ νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζηελ γλψζε ηεο 

αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ησλ επηζπκηψλ θαη αλαγθψλ ελφο απαηηεηηθνχ θνηλνχ κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ κέζσ κηαο εμαηνκηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο πξνο 

απηφ. Ζ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε απνηειεί κηα θαηεγνξία ησλ εθαξκνγψλ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Απηή πεξηιακβάλεη ηηο 

ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη είλαη ην Text 

Analysis ( Αλάιπζε θεηκέλνπ), Analytical Marketing ( Αλαιπηηθή κάξθεηηλγθ), 

Customer Journey Optimization ( Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ πειάηε), Real Time 

Customer Experience ( Δκπεηξία ηνπ πειάηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν), Ecosystem 

Excellence, Guest Experience ( Δκπεηξία ηνπ πειάηε), Voice agent, CRM ( Customer 

Relationship Management) θαη Loyalty Program ( Πξφγξακκα αθνζίσζεο). 

 Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηώλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 
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Μηα μελνδνρεηαθή κνλάδα γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξέπεη 

λα αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα θαη λα ιεηηνπξγεί εζσηεξηθά ζσζηά ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

πξνζσπηθνχ ( ψζηε λα παξέρεη ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζην θαηάιπκα ) , ηελ 

νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (γηα παξάδεηγκα θαζαξηφηεηα), ηελ νξγάλσζε 

πσιήζεσλ θαη ηελ δηαρείξηζε άιισλ πηζαλψλ ππνθαηαζηεκάησλ. Σα εξγαιεία 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί επηιέγνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα 

δηάθνξα απηά πεδία φπσο είλαη ηα : Data Mining ( Δμφξπμε δεδνκέλσλ), Statistical 

Analysis ( ηαηηζηηθή αλάιπζε), Forecasting( Πξφγλσζε), Optimization & Stimulation 

(Βειηηζηνπνίεζε θαη Πξνζνκνίσζε), Data Integration & Access ( πγρψλεπζε 

δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζε), Data Quality ( Πνηφηεηα δεδνκέλσλ), Data Preparation( 

Πξνεηνηκαζία δεδνκέλσλ), Data Goverance, Event Stream Processing ( Δπεμεξγαζία 

ξνήο ζπκβάλησλ), Consulting Services ( Τπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο), Account 

management and Sales planning, Group Lead management, Program and activity 

organization, Analytics ( Αλάιπζε δεδνκέλσλ), Property management (Γηαρείξηζε 

ηδηνθηεζίαο) . 

 Βέιηηζηε ηηκνιόγεζε θαη αύμεζε εζόδσλ 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ δειαδή 

θεξδνθνξία κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Ζ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ θάζε μελνδνρείνπ απνξξέεη απφ ηελ αλάιπζε θαη εμφξπμε 

δεδνκέλσλ. Σα εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ρξεζηκνπνηνχληαη νπζηαζηηθά γηα ηελ 

Γηαρείξηζε εζφδσλ. Γειαδή πσιήζεηο ζηε θαιχηεξε δπλαηή ηηκή, ζην ζσζηφ ρξφλν θαη 

κε ηε θαιχηεξε δπλαηή πξνκήζεηα. Αλάινγα κε ηελ δήηεζε ζηελ αγνξά θαη ηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ζε απηή ην μελνδνρείν δηακνξθψλεη ηηο ηηκέο 

ηνπ αλάινγα εθαξκφδνληαο εηδηθέο ηηκνινγηαθέο πξνζθνξέο. Σν μελνδνρείν πξνσζείηαη 

κε ηελ βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζε δηάθνξα δηαδηθηπαθά 

θαλάιηα κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο ηνπ θαηακεξηζκνχ 

αγνξάο. Οη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη νη εμήο: Central Reservations, Channel 

management( Γηαρείξηζε θαλαιηψλ), Corporate& Consortia RFP processing, Business 

Qualification, Call Center Services( Τπεξεζίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ), Booking engine, 

Performance Insights, Retailing Insights, Reservation and Booking Engine ( Μεραλή 

θξαηήζεσλ), Media, Web, Video θαη Γηαρείξηζε θήκεο. 

 Σνπξηζηηθή πξνβνιή ζηα θνηλσληθά δίθηπα. 
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Σα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ κία ζχγρξνλε κέζνδν κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ήδε απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα ηα μελνδνρεία σο κέξνο ελφο ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο κπνξνχλ λα εθιάβνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ πξνβνιή ηνπο ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα. Σν γεγνλφο φηη ε εκπεηξία ησλ πειαηψλ είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά εηδηθά ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ ε απφθηεζε εκπεηξηψλ είλαη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηα αγαζά, θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνβνιή ησλ μελνδνρείσλ ζε έλα 

παγθφζκην δίθηπν πνπ είλαη δηα δξαζηηθφ κε ηνπο πειάηεο. Δπηπιένλ κέζσ απηψλ 

ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Σα εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνηείλνπλ ηηο ιχζεηο Digital Experience ( Φεθηαθή εκπεηξία) θαη 

Travel Agency Media. 

 

 

6.3. ύγθξηζε εηαηξεηώλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

 

 Πεδία 

εθαξκν

γήο 

B.I. 

Καηαλφεζε 

αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε 

Βειηηζηνπνίε

ζε 

ιεηηνπξγηψλ 

ηεο 

μελ.κνλάδαο 

Βέιηηζηε 

ηηκνιφγεζε 

θαη αχμεζε 

εηζφδσλ 

Σνπξηζηηθή 

πξνβνιή ζηα 

θνηλσληθά 

δίθηπα 

Δηαηξείεο B.I.      

SAS        

SABRE          

HOTELS BI        

TRAVEL 

CLICK 

       

DATAVERSE        

Πίλαθαο 6.1. χγθξηζε εηαηξεηψλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο ζρεηηθά κε ηα πεδία 

εθαξκνγψλ πνπ θαιχπηνπλ  
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6.4. πκπεξάζκαηα 

Οη εηαηξείεο-πάξνρνη δηαζέηνπλ δηάθνξα πξντφληα ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο, ηελ αχμεζε εζφδσλ, ηελ πξνβνιή ζηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πίλαθα ε εηαηξεία πνπ παξέρεη ινγηζκηθφ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη θαιχπηεη θαη ηα 

ηέζζεξα πεδία εθαξκνγήο είλαη ε Sabre.  Ζ Sas θαη ε Hotels BI δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ 

πνπ βξίζθεη ιχζεηο ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλφεζε αλαγθψλ ηνπ πειάηε θαη 

βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ζ Travel Click παξέρεη θαη 

απηή ινγηζκηθφ γηα ηελ θαηεγνξία θαηαλφεζε αλαγθψλ ηνπ πειάηε αιιά θαη γηα ηελ 

θαηεγνξία βέιηηζηε ηηκνιφγεζε θαη αχμεζε εζφδσλ. Ζ Dataverse δηαζέηεη ιχζεηο γηα 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο φπσο θαη ε Sas, Sabre, 

Hotels BI αιιά γηα ηελ θαηεγνξία βέιηηζηε ηηκνιφγεζε θαη αχμεζε εζφδσλ φπσο θαη ε 

Travel Click θαη ε Sabre. πκπεξαζκαηηθά ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε παξέρνληαη εξγαιεία απφ φιεο ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο εθηφο ηεο Dataverse. Γηα 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο δηαηίζεηαη ινγηζκηθφ απφ 

φιεο ηηο εηαηξείεο – παξφρνπο εθηφο ηεο Travel Click. Γηα ηελ θαηεγνξία βέιηηζηε 

ηηκνιφγεζε θαη αχμεζε εζφδσλ δελ ππάξρεη ινγηζκηθφ απφ ηηο εηαηξείεο Sas θαη Hotels 

BI. Σέινο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ζηα θνηλσληθά δίθηπα παξέρεηαη ινγηζκηθφ κφλν 

απφ ηελ Sabre. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επνρή καο απφ κεγάιεο ή κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ εμαγσγή 

γλψζεο. Ζ ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο εηδηθά θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο επεηδή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ πνιπάξηζκεο πεγέο δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή ηεο πην 

θαηάιιειεο ιχζεο κέζσ απηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη πάξα πνιιά αιιά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε εζφδσλ, ηελ κείσζε 

θφζηνπο θαη ηειηθά ηελ βησζηκφηεηά ηεο. Δπηπξφζζεηα ζε κηα επνρή φπνπ ην 

αγνξαζηηθφ θνηλφ έρεη απαηηήζεηο θαη νη αληαγσληζηέο είλαη πνιινί ζα πξέπεη νη 

επηρεηξήζεηο λα γλσξίδνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ πξηλ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο. Δδψ ε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ηελ γλψζε πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηα 

δεδνκέλα θαη φζεο επηρεηξήζεηο δελ αμηνπνηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηά πνπ πξνζθέξεη 

απηή είλαη πηζαλφ λα κελ αληέμνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Σα μελνδνρεία ζην εμσηεξηθφ 

θαη ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη απφ δηάθνξνπο 

παξφδνπο εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ ηα παξαπάλσ 

δειαδή αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ. Σα spa εληφο 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ μελνδνρείσλ θαη θαηά 

επέθηαζε επσθεινχληαη απφ ηελ ρξήζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπο. 
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