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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Ο ηνπξηζκόο απνηειεί ζήκεξα κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηνπξηζηηθέο βηνκεραλίεο 

κε ηαρείο ξπζκνύο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ θαη κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή 

ζηελ άλνδν ηνπ εζληθνύ εηζνδήκαηνο, ζηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

Σαπηόρξνλα, ε ηαρεία εμέιημε ησλ Social Media θαη ε ζπλερείο αύμεζε ησλ ρξεζηώλ 

ζε παγθόζκην επίπεδν, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ηεο δύλακεο ηεο γλώκεο ησλ 

ρξεζηώλ θαη ηεο επηξξνήο πνπ αζθνύλ ζηηο επαθέο ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ Web 2.0 

έρεη επηθέξεη θξίζηκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ θαη γεληθόηεξα, ζηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο αλαδεηνύλ, αγνξάδνπλ θαη αληινύλ πιεξνθνξίεο από 

ην δηαδίθηπν.  

Σα Social Media, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηεζλή αγνξά, ιόγσ ηεο 

απμαλόκελεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο αλζξώπνπο. Απηόο είλαη θαη ν βαζηθόο 

ιόγνο, πνπ έρνπλ ζηξαθεί όιεο νη επηρεηξήζεηο ζηελ δηαθήκηζε ηνπο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ. ηόρνο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο απόςεηο ησλ 

θαηαλαισηώλ, αλαθνξηθά κε ηα πξντόληα πνπ εκπνξεύνληαη, απμάλνληαο ηε 

δεκνηηθόηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θεξδνθνξία ηνπο.  

Ζ ζπκβνιή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ κειέηε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ 

πξνηόληνο, ζηελ κειέηε ησλ socialmeiaθαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ επηθέξνπλ 

θαη κεηά επηθεληξώλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνηόληνο 

κέζσ ησλ SocialMedia.  

Οηηνπξηζηηθέο  επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αδξάμνπλ ηελ επθαηξία απηή, 

“εθκεηαιιεύνληαο‟‟ όζν πεξηζζόηεξν κπνξνύλ ηε δύλακε ησλ κέζσλ απηώλ, 

δεκηνπξγώληαο ηελ θαηάιιειε Social Media Marketing ζηξαηεγηθή. Γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε, ζα πξέπεη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα βξνπλ ηνλ θαηάιιειν ηξόπν, 

ώζηε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηώλ ζηα πξντόληα πνπ πξνσζνύλ.  
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Ζ  αλάκεημε  ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ κε  ηα  Social Media,  απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε ζηελ ζεκεξηλή επνρή. Γηόηη κε ηελ είζνδν ηνπο ζην ρώξν απηό, 

είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Περιεχόμενα 
ΕΙΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................... 1 

Abstract (Αγγλικά) ..................................................................................................................... 5 

Περίληψη ................................................................................................................................... 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .............................................................................................................................. 6 

1.1 Ο Οριςμόσ του τουριςμοφ............................................................................................... 7 

1.2 Ιςτορική αναδρομή ......................................................................................................... 7 

1.3.Σουριςτικό Μάρκετινγκ ................................................................................................. 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................................ 12 

2.1 Η υμβολή του Σουριςτικοφ κλάδου ςτην Οικονομία .................................................. 12 

2.2 Σο Ελληνικό Σουριςτικό Προϊόν .................................................................................... 14 

2.2.1 Ιςχυρά ςημεία ελληνικοφ τουριςμοφ (Strengths) ................................................. 15 

2.2 τρατηγικζσ  Σουριςτικήσ Προβολήσ ............................................................................. 20 

2.3 Σοποθζτηςη τησ τουριςτικήσ αγοράσ ςτα Σμήματα ..................................................... 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................................................ 23 

3.1 Η θζςη του ελληνικοφ Σουριςτικοφ Προϊόντοσ ςτα πλαίςια του Διεθνοφσ 

Ανταγωνιςμοφ ..................................................................................................................... 23 

3.2 Ελληνικόσ Σουριςμόσ και παγκόςμια οικονομική κρίςη .............................................. 24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ............................................................................................................................ 26 

4.1 Ο τουριςτικόσ κλάδοσ με αριθμοφσ .............................................................................. 26 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ............................................................................................................................ 34 

5.1 Σι είναι τελικά τα μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ; ........................................................... 35 

5.2 Κατηγορίεσ Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ .................................................................. 37 

5.3 Οι δημοφιλζςτερεσ ιςτοςελίδεσ μζςων κοινωνικήσ δικτφωςησ .................................. 39 

5.4 Μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ  ωσ μζςο ςτρατηγικήσ Marketing .................................. 42 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ............................................................................................................................ 45 

6.1 ΑΠΟΦΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑ ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ ........................... 45 

6.2 Πλεονεκτήματα χρήςησ των SocialMedia ςτισ επιχειρήςεισ: ....................................... 47 



4 
 

6.3Γιατί όμωσ οι επιχειρήςεισ να εφαρμόςουν τα Social Μedia; ....................................... 48 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ............................................................................................................................ 54 

7.1 ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ .................... 54 

7.2. Μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ που αφοροφν τον Σουριςμό ......................................... 55 

7.3 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα από τη χρήςη των Online Σαξιδιωτικϊν 

Πρακτορείων ....................................................................................................................... 59 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ................................................................ 63 

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ ...................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Abstract (Αγγλικϊ) 

 

At the beginning of our work we define the word tourism and we make a short 

historical overview of the concept. We  introduce the reader to a new word, the word 

of  tourism marketing and we give the definition of the word. 

We perform comprehensive analysis of the important contribution of the tourism 

sector in the economy, we analyze the Greek tourism product, the points-"keys" of 

tourism and our strategies implemented to promote the tourism industry.  

We take into consideration the position of the Greek tourist product and we make the 

analysis. We analyze how much the economic crisis has effects to the Greek tourism. 

We,  also, perform the statistical analysis for the Greek tourism industry.  

Then we give the definition of the word social media, we distinguish the most 

popular websites. Furthermore, we describe the purpose of implementing the Social 

media in business, and the benefits yielded by social media.  

Extensive analysis is performed for the adoption of Social media in tourism and the 

most popular sites on tourism. In addition, we present the advantages and 

disadvantages arising from the use of Online Travel Agencies.  

In the last chapter we present the conclusions and some recommendations for the 

implementation of social media. 

 

 

 

Περύληψη 

ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο καο νξίδνπκε ηνλ ηνπξηζκό σο έλλνηα θαη πξαγκαηνπνηνύκε 

κηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο απηήο. ηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ 

θεθαιαίν εηζάγνπκε ηνλ αλαγλώζηε καο ζε  κηα ζρεηηθά λέα έλλνηα, ζηελ έλλνηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ θαη δίλνπκε ηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο. 

Πξαγκαηνπνηνύκε εθηελήο αλάιπζε ηεο ζπνπδαίαο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ ζηελ νηθνλνκία, αλαιύνπκε ην Διιεληθό Σνπξηζηηθό πξντόλ, ηα ζεκεία- 
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“θιεηδηά” ηνπ ηνπξηζκνύ καο θαζώο θαη ηεο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ. 

Κξίλνπκε όηη ε ζέζε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ζηε Γηεζλή αξέλα 

απνηειεί θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γη‟απηό θαη ηελ αλαιύνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο καο. Δπίζεο, εμεηάδνπκε αλ έρεη επεξεαζηείε ζέζε ηεο Διιάδνο ζηνλ 

ηνπξηζηηθό θιάδν θαη ζε ηη βαζκό από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηνλ ειιεληθό ηνπξηζηηθό θιάδν 

γη‟απηό θαη παξαζέηνπκε θάπνηνπο πίλαθεο νη νπνίνη νπζηαζηηθά ζπλνςίδνπλ θαη 

επηβεβαηώλνπλ ηα όζα αλαθέξακε κέρξη ηώξα ζηελ εξγαζία καο. ε θάπνηα ζεκεία 

πνπ ζεσξνύκε εκείο ζεκαληηθό πξνζθέξνπκε ζηνλ αλαγλώζηε καο θάπνηεο επηπιένλ 

επεμεγήζεηο.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο νξίδνπκε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηα νπνία 

απνηεινύλ θαη ηίηιν ηεο εξγαζίαο καο,  ηελ δηάθξηζή ηνπο, ηηο δεκνθηιέζηεξεο 

ηζηνζειίδεο θαη ηα βιέπνπκε από κηα άιιε ζθνπηά, ηε ζθνπηά εθαξκνγήο ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο σο εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ. Δπηπιένλ, πεξηγξάθνπκε ηνπο 

ιόγνπο εθαξκνγήο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απνθέξνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

Δθηελήο αλάιπζε πξαγκαηνπνηνύκε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ κέζσλ  ζηνλ ηνπξηζκό 

θαη ηηο δεκνθηιέζηεξεο  ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνπξηζκό. Δπηπξνζζέησο, 

παξαζέηνπκε ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

ρξήζε ησλ Online Σαμηδησηηθώλ Πξαθηνξείσλ. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά θαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ..  

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

 



7 
 

1.1 Ο Οριςμόσ του τουριςμού 

 

Έλαο ηξόπνο ςπραγσγίαο, επξεία δηαδεδνκέλνο , είλαη ν ηνπξηζκόο.Οη απόπεηξεο  

πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα δνζεί έλαο αθξηβήο νξηζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ είλαη πνιιέο. 

Γη‟ απηό αλ αλαηξέμεη θάπνηνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζα βξεη πιεζώξα 

νξηζκώλ.Ωζηόζν, πέληε νξηζκνί έρνπλ απνδνζεί ζηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνύ νη 

νπνίνη βαζίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνύ. Οη νξηζκνί απηνί είλαη νη 

εμήο: 

1. Ο ηνπξηζκόο είλαη απνηέιεζκα κεηαθίλεζεο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνύο επί 

ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπραγσγηθώλ ηνπο 

αλαγθώλ. 

2. Ο ηνπξηζκόο πεξηιακβάλεη δύν βαζηθά ζηνηρεία: Σν ηαμίδη θαη ηε δηακνλή ζηνλ 

ηνπξηζηηθό πξννξηζκό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο. 

3. Όπνηνο απνθαζίζεη λα κεηαθηλεζεί γηα ηνπξηζηηθνύο ιόγνπο, ην ηαμίδη θαη ε 

δηακνλή ιακβάλνπλ ρώξα εθηόο ηνπ ηόπνπ ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο. 

4. Ζ κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ ζε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη βξαρπρξόληνπ 

ραξαθηήξαθαη πξνζσξηλνύ, πνπ ζεκαίλεη όηη πξόζεζή ηνπο είλαη λα επηζηξέςνπλ 

ζηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο, κέξεο βδνκάδεο ή κήλεο. 

5. Ζ επίζθεςε ησλ αλζξώπσλ ζε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο γίλεηαη γηα ιόγνπο 

ηνπξηζηηθνύο, δειαδή γηα ιόγνπο άιινπο από εθείλνπο ηεο κόληκεο δηακνλήο ηνπο 

ή ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζήο ηνπο. 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE

%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82) 

ε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ απνδνζεί 

θαηά θαηξνύο θαη αληηπξνζσπεύνπλ επαθξηβέζηεξα ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνύ. 

 

1.2 Ιςτορικό αναδρομό 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Hιέμε ηνπξηζκόο- ε νπνία πξνέξρεηαη από ην αγγιηθό tour εκθαλίδεηαη ην 19ν 

αηώλα. Δλώ, ε δξαζηεξηόηεηα πνπ ππνδειώλεη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηόηεηα. 

Σν θαηλόκελν απηό ήηαλ ζπλπθαζκέλν κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηηεινύζαλ εληόο απηνύ ηνπ ρξόλνπ. Οη κεηαθηλήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύζαλ  ραξαθηεξίδνληαλ από έλα πλεύκα ζύλζεην. Ζ ζπρλόηεηα ησλ 

κεηαθηλήζεσλ, θαη ν πξννξηζκόο πξνζδηνξηδόηαλρσξηθά θαη ρξνληθά. Ζ αλάπηπμε 

ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ - ε νπνία επηδηώθεηαη ζήκεξα ζε πνιιέο 

πεξηνρέο- πξνθεηκέλνπ λαεκπινπηίζνπλ έλα κνλνδηάζηαην κνληέιν ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο απνηεινύζαλ ήδεπξαθηηθέο ησλ αξραίσλ θνηλσληώλ‟‟. 

Σα ζξεζθεπηηθά πξνζθπλήκαηα ζπλδύαδαλ ηελ πεξηπέηεηα κε ηε γηνξηή, 

ηελεπραξίζηεζε, ηελ αλαςπρή, ηε ζπλαλαζηξνθή θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Διεπζίλα, νη“πξνζθπλεηέο”, πέξα από ην βαζηθό θίλεηξν ηεο 

κεηαθίλεζεο,επηδίσθαλ ηελ αλαθάιπςε ηεο δηαδξνκήο, ηνπ ηνπίνπ, ησλ ππαξρόλησλ 

νηθηζκώλ, ησλπιεζπζκώλ ππνδνρήο, ηεο πεξηπέηεηαο θαη ησλ εθπιήμεσλ ηνπ 

ηαμηδηνύ.  

          Αλαθνξέο ηνπ σθξάηε ζην “Φαίδσλα” ηνπ Πιάησλα: “Ζ γε πεξηιακβάλεη 

έλακεγάιν αξηζκό πεξηνρώλ... θαη δελ είλαη νύηε ε ζύζηαζή ηεο νύηε ην κέγεζόο 

ηεο πνππξνθαιεί δήιηα ζηνπο αλζξώπνπο όηαλ αλαθέξνληαη ζ‟ απηήλ... Πξόθεηηαη 

γηα θάηη ηνηεξάζηην... θαη εκείο πνπ θαηνηθνύκε από ηε Φώθαηα κέρξη ηηο 

Ζξάθιεηεο ζηήιεοθαηαιακβάλνπκε κόλν έλα κηθξό ηκήκα... Τπάξρνπλ επηπιένλ 

άιινη ηόπνη θαη κεγάινοαξηζκόο αηόκσλ πνπ θαηνηθνύλ ζε αληίζηνηρεο πεξηνρέο” 

επηβεβαηώλνπλ ηελ έλλνηα ηεο ρσξηθήο θαη ρξνληθήο δηάζηαζεο ηνπ ηαμηδίνπ θαη 

ηεο κεηαθίλεζεο.  

(Βαξβαξέζνο η. (2000)) 

ηελ αξραία Διιάδα θαη ηελ αξραία Ρώκε, ν ειεύζεξνο ρξόλνο δήισλε ηελ ηάμε 

ησλ πνιηηώλ, νη νπνίνη, απαιιαγκέλνη από ηελ θαηαλαγθαζηηθήεξγαζία, έλησζαλ 

ηελ ππνρξέσζε λ‟ αζρνιεζνύλ κε ην θνηλσληθό, εζηθό θαη πνιηηηθό“γίγλεζζαη” 

ηεο πνιηηείαο. ύκθσλα κε ηνλ Βαξβαξέζν (2000), „‟ ε εξγαζία απνηεινύζεθύξην 

κέιεκα θαη ελαζρόιεζε ησλ πιεβείσλ, ζπλαθή κε ηνλ απνιηηηθό ραξαθηήξα ηεο 

ππόζηαζήο ηνπο. Ο ειεύζεξνο ρξόλνο ήηαλ ζπλώλπκν ησλ επγελώλ 

ελαζρνιήζεσλ,απόξξνηα ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο, πνπ όρη κόλν επεμεγνύζε, αιιά 

θαη νξηνζεηνύζε ην ηηείλαη ειεπζεξία. Καη‟ απηό ηνλ ηξόπν ε δηακνξθνύκελε 
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θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη εέλλνηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαζνξίδνπλ ζηε 

ζπλέρεηα ηελ ηνπξηζηηθή πξαθηηθή, ηερσξηθή δηάζηαζε ηεο νπνίαο ππνγξακκίδνπλ 

νη αλαθνξέο ηνπ σθξάηε. Απηνύο ηνπο ηόπνπο αλαθνξάο θαη ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπο, πξώηνη νη αξραίνη Έιιελεο επηδίσμαλ λαγλσξίζνπλ‟‟. 

Έλαο από ηνπο πξώηνπο “ηαμηδηώηεο - ηνπξίζηεο”, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαθηλήζεώλ ηνπ δεζηακάηεζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηα ήζε, ηα έζηκα, ηε ζξεζθεία 

θαη ηηο ηέρλεο ησλ ηόπσλπνπ επηζθεπηόηαλ ήηαλ ν Ζξόδνηνο, γεσγξάθνο θαη 

ηζηνξηθόο (480-421 π. Υ.) Οη πεξηεγήζεηο ηνπ Ζξνδόηνπ θηάλνπλ κέρξη ηε 

ηθειία, ηελ Αίγππηνθαη ηελ Πεξζία θαη εμηζηνξνύληαη ζηηο “Ηζηνξίεο” ηνπ. 

ύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αλαδεηήζεηο ζηηο ηππνινγίεο ηνπ ηνπξίζηα, ζήκεξα, ν 

Ζξόδνηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο“κνληέιν” ηνπξίζηα θαη λα εληαρζεί ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ επθπή ηνπξίζηα. Ο Παπζαλίαο, γεσγξάθν-ηζηνξηθόο, κπνξεί λα 

εληαρζεί ζηελ ίδηα θαηεγνξία ηνπ επθπνύο ηνπξίζηα. Γηόηη, κέζα από ηελ 

πεξηγξαθή ηεο Διιάδαο δηαζέηεηέλαλ από ηνπο πξώηνπο ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο, 

πξνο ρξήζε ησλ ηαμηδησηώλ. Δπίζεο, νη Οιπκπηαθνί αγώλεο, νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνηνύληαλ ζηελ Οιπκπία, θάζε ηέζζεξα ρξόληα, απνηεινύζαλ κία 

αζιεηηθό-ζξεζθεπηηθή εθδήισζε ζηα πιαίζηα κίαο ρώξν-ρξνληθά νξηνζεηεκέλεο 

κεηαθίλεζεο. Οη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ζεαηξηθέοπαξαζηάζεηο, κνπζηθέο 

εθδειώζεηο) έξρνληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ θύξην θνξκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο αζιεηηθό-ζξεζθεπηηθόο νιπκπηαθόο ηνπξηζκόο εκθαλίδεηαη ζηελάπξνζθείκελνο 

ζηε θηινζνθία θαη ηηο αμίεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπξηζκνύ ίζσο λα κε ζπλδύαδε ηε κεηαθίλεζε κε ηελ 

έλλνηα ηεο αλαθάιπςεο ή πεξηπέηεηαο, αιιά ππνδεισλόηαλ κε ηελ πξνζήισζε 

ησλ κεηαθηλνπκέλσλ ζηηο ηνπηθέο παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα. Έηζη, ν 

Οιπκπηαθόο ηνπξηζκόο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

θαηεμνρήλ“πνιηηηζηηθόο-αλζξσπνθεληξηθόο”, βαζηθή επηδίσμή ηνπ ήηαλ ε 

ζύζθημε ησλδεζκώλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο, ηνλ ίδην 

ηόπν.  

    Δπηπιένλ, ε ινπηξνζεξαπεία έρεη ηέηνηα ζπνπδαηόηεηα, πνπ αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά:“ηε Ρώκε, νη επηζθέπηεο ζηα θέληξα ινπηξνζεξαπείαο ινύνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα όισλησλ σξώλ ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο. Παξακέλνπλ ζηηο 

ινπηξνπόιεηο εκέξεο 4 νιόθιεξεοθαη αθηεξώλνπλ ζηε ινπηξνζεξαπεία έλα 

ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπηνπο”.Σα θέληξα ινπηξνζεξαπείαο 
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απνηεινύζαλ ηόηε νιόθιεξα νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη 

παξάιιεια κία πιεζώξα δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο,ελώ ζπρλά πεξηιακβάλνπλ 

αίζνπζεο βηβιηνζεθώλ θαη κνπζείσλ.  

Οη αξραίνη Έιιελεο επηζθέπηνληαλ ζπρλά ηηοηακαηηθέο πεγέο θαη ππνβάιινληαλ ζε 

ζεξαπείεο είθνζη κίαο εκεξώλ. Σα ζεξαπεπηηθάαπνηειέζκαηα ηεο θάζε πεγήο 

ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνηηκήζεσλ.  

Ωζηόζν,ζεκαληηθό ξόιν ζηε θήκε ηνπ θέληξνπ ινπηξνζεξαπείαο, ζην βαζκό πνπ 

δηάιεγαλ ην θέληξν νη ινπόκελνηθαη ζην κέγεζνο ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ έλαληη 

ησλ άιισλ θέληξσλ, ζεκαληηθό ξόινδηαδξακάηηδε ε ύπαξμε κίαο ζεηξάο 

ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ, όπσο ηα ππάξρνληα νηθνδνκήκαηα θαη ε 

αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ, ε θαιαηζζεζία ησλ θήπσλ, θαζώοθαη ε ζπρλόηεηα κε 

ηελ νπνία επηζθέπηνληαλ ηα Κέληξα απηά‟‟. 

Ζ θπζηθή απόδξαζε, δει. ην ηαμίδη, είρε θνηλσληθόπξνζαλαηνιηζκό. Γη‟ απηό 

ππήξμε αληηθείκελν πξνζεθηηθήο παξαηήξεζεο σο πξνο ηειεηηνπξγία ηνπ θπζηθνύ 

πιαηζίνπ δηεμαγσγήο ηνπ, ησλ Σερληθώλ αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαοθαη ησλ πξνβνιώλ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ ζην ζύλεζεο πεξηβάιινλ ηνπ. Σν άηνκν, ζπλήζσοκνλαδηθόο 

απνδέθηεο ησλ ππαξμηαθώλ ηνπ αλαγθώλ, αλαδεηά ηελ απνδνρή ηνπ κέζα απόηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ. Σν ηαμίδη, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

αλαςπρήο, 

πέηπρε λα ζπγθεξάζεη ην “εμαηξεηηθό” κε ην “θαζεκεξηλό”. 

(Βαξβαξέζνο η. (2000), ‘’ Σνπξηζκόο Οηθνλνκηθέο Πξνζεγγίζεηο ’’, 

Πξνπνκπόο:Αζήλα, ζει. 13-22, 29-33, 35-38, 40, 43-46, 48) 

 

 

1.3.Σουριςτικό Μϊρκετινγκ 

 

Αξρηθά, πξηλ απνδώζνπκε ηελ έλλνηα γηα ην ηνπξηζηηθό κάξθεηηλγθ αμίδεη λα 

ζπκεζνύκε ηνλ νξηζκό ηνπ κάξθεηηλγθ. Μάξθεηηλγθ, ζπλίζηαηαη ε νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα κίαο επηρείξεζεο ή ελόο νξγαληζκνύ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηώλ. Με θύξην εξγαιείν ηελ έξεπλα, 

πξνζπαζεί  λα αληηζηνηρίζεη ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη κε ηνλ 
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πειάηε πνπ ηα ρξεηάδεηαη ή ηα επηζπκεί, λα ηνπ ηα γλσζηνπνηήζεη κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο , λα είλαη δηαζέζηκα ζε πξνζπειάζηκα ζεκεία θαη ζηελ ηηκή πνπ 

πξέπεη απηά λα πσινύληαη. 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE

%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA) 

Σν ηνπξηζηηθό κάξθεηηλγθ είλαη κηα θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ θάλεη δπλαηή κέζσ 

ηεο έξεπλαο, ηελ πξόβιεςε θαη επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ 

πξντόλησλ ζηελ αγνξά, κε ζθνπό ην κεγαιύηεξν δπλαηό όθεινο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

(A. V. SeatonandM. M. Bennett,TheMarketingofTourismProducts) 

Σν ηνπξηζηηθό κάξθεηηλγθ έρεη σο ζθνπό ηνπ ηελ ηνπξηζηηθή κηαο ρώξαο ή 

ζπγθεθξηκέλσλπεξηνρώλ ηεο θαζώο θαη ηελ πξνβνιή νξηζκέλσλ ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύόπσο αγξνηνπξηζκόο, ζπλεδξηαθόο ηνπξηζκόο. 

(Ν.Καδάδεο, Απνηειεζκαηηθό Μάξθεηηλγθ για Κερδοφόρες Πωλήζεις, Εκδόσεις 

Σταμούλη  Πειραιάς, 2006) 

        Ζ έξεπλα ηνπ ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ βνεζάεη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

λα θαηαιάβνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηώλ, ώζηε λα πξνζειθύζνπλ κεξίδην 

αγνξάο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Η υμβολό του Σουριςτικού κλϊδου ςτην Οικονομύα 

 

Ζ ζέζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζε κηα νηθνλνκία κηαο ρώξαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή, όηαλ ε 

ρώξα απηήέρεη αλεπηπγκέλε ηελ ηνπξηζηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα. Δίλαη γλσζηό, όηη 

κέζσ ηνπ ηνπξηζκνύ,δεκηνπξγνύληαη ζεκαληηθέο επελδύζεηο θεθαιαίσλ ζηα έξγα 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο (ιηκάληα,δξόκνη, αμηνπνίεζε θπζηθώλ πόξσλ θ.η.ι.), νη νπνίεο 

επελδύζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο αλαπηύζζνπλγεληθόηεξα ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο θαη 

δεκηνπξγνύλ επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο. Δθηόο ηνπ έκκεζνπόκσο ηξόπνπ κέζσ ησλ 

επελδύζεσλ, ν ηνπξηζηηθόο ηνκέαο πξνζθέξεη άκεζα θαη πνιύ ζεκαληηθάέζνδα ζηελ 



13 
 

νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Οη εηζξνέο από ηνλ ηνπξηζκό εηεζίσο απνηεινύλ κεγάιν 

θνκκάηηησλ ζπλνιηθώλ εηζξνώλ κηα νηθνλνκίαο. 

Ο δηεζλήο ηνπξηζκόο, αθνύ δηάλπζε δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο κέρξη ζήκεξα, 

αθνύεθδεκνθξαηίζηεθε θαη καδηθνπνηήζεθε, αληηπξνζσπεύεη κηα ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηαγηα ηελ αλάπηπμε πνιιώλ ρσξώλ. Ήδε από ην 1966, έλαο 

από ηνπο εηδήκνλεο ηεο παγθόζκηαοηξάπεδαο ν M. D. DAVIS, εθηηκνύζε όηη: “ν 

ηνπξηζκόο αληηπξνζσπεύεη γηα ηηο ρώξεο πνπ βξίζθνληαηζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο 

πξαγκαηηθή θηλεηήξην δύλακε γηα λα αλαπηπρζνύλ, όπσο ππήξμε εβηνκεραλία ζηελ 

Δπξώπε ην 19ν αηώλα”. 

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη είλαη επθξηλέζηαηε ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ επηπηώζεσλ 

ηνπηνπξηζκνύ ζηα πιαίζηα κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηαπηόρξνλα ε δηηηή επηδίσμε 

ηνπ: ε ζπκβνιήζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ 

επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ. 

Οη άκεζεο επηπηώζεηο ζε κηα νηθνλνκία από ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη: 

• Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα επεξεάδεη ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, σο 

ζεκαληηθόοπαξάγνληαο ζπλαιιαγκαηηθώλ εηζξνώλ θαη εθξνώλ (ηζνδύγην πιεξσκώλ). 

• Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα αληηπξνζσπεύεη έλα ζεκαληηθό ηκήκα 

ζεκαληηθήοθαηαλάισζεο. 

• Ο ηνπξηζκόο είλαη δεκηνπξγόο κηαο πιεζώξαο άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

παξαγσγηθώλδξαζηεξηνηήησλ. 

• Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη δεκηνπξγόο ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Οη έκκεζεο επηπηώζεηο από ηελ άιιε, ζπλνςίδνληαη ζηα παξάγσγα απνηειέζκαηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζηή. ύκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ Π.Ο.Σ., 

νη επηπηώζεηοηνπ ηνπξηζκνύ ζην ζύλνιν κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο εθηηκώληαη από ην 

βαζκό ζπκκεηνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο νηθνλνκηθνύο ηεο 

ζηόρνπο, δειαδή ηε ζπκβνιή ηεο ζηελνηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε ζηαζεξόηεηα ησλ 

ηηκώλ, ηελ ηζνξξνπία ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, ηεδίθαηε θαη ηζόξξνπε θαηαλνκή ηνπ 

εζληθνύ εηζνδήκαηνο, ηελ πιήξε απαζρόιεζε. 

Ζ κειέηε ηνπ Π.Ο.Σ. νκαδνπνηεί ηηο επηπηώζεηο ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 
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• Οη επηπηώζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ή νη ζθαηξηθέο επηπηώζεηο. 

• Οη κεξηθέο επηπηώζεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία δειαδή ζηνπο παξαγσγνύο, ηνπο 

νηθνλνκηθνύο ηνκείο θαη ηηο καθξό-νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

• Οη εμσγελείο επηπηώζεηο, νη νπνίεο ζηνλ θνηλσληθό -πνιηηηζηηθό ηνκέα 

ησλαλζξώπηλσλ πόξσλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο βξίζθνληαη πην θνληά ζηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο. (Βαξβαξέζνο ., 1997, ζει. 193-204) 

Ο ηνπξηζκόο θαηαηάζζεηαη ζήκεξα κεηαμύ ησλ πιένλ ζεκαληηθώλ βηνκεραληώλ κε 

ηαρείο ξπζκνύο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ θαη κε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ 

άλνδν ηνπ εζληθνύ εηζνδήκαηνο, ζηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Δηδηθά ζε ρώξεο κε έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε από ην 

εμσηεξηθό, όπσο είλαη ε Διιάδα, ν ηνπξηζκόο παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εηζξνή 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκώλ. 

 

2.2 Σο Ελληνικό Σουριςτικό Προώόν 

 

 

Θα ραξαθηεξίδακε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο ηδηαίηεξα αζαθήο θαη 

αλνκνηνγελήο. Γη‟απηό ην ιόγν επηθεληξσλόκαζηε ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη 

ηνπξηζηηθά πξντόληαηεο ρώξαο.  

πγθεθξηκέλα, κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε δύν θύξηα πξντόληα πνπ ζπλζέηνπλ ην 

ραξηνθπιάθην ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο καο:  

i. ηνλ καδηθόηνπξηζκό,  

ii. δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ.  

Σα παξαπάλσ ηνπξηζηηθά πξνηόληα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

θαηδηαθνξνπνηήζεηο, ηόζν ζηελ εηθόλα ηνπο όζν θαη ζηελ πνηόηεηα ησλ 

πξνζθεξόκελσλππεξεζηώλ. 

Ωο μαζικός ηοσριζμός ζηελ Διιάδαλνείηαη ν παξαζαιάζζηνο παξαζεξηζηηθόο 

ηνπξηζκόο – απηό πνπδηεζλώο νξίδεηαη σο ηνπξηζκόο 3S (sun, sand, sea – ήιηνο, 

άκκνο, ζάιαζζα). Δθηόοιίγσλ εμαηξέζεσλ (θαη θσηεηλώλ παξαδεηγκάησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθώλ) ε εηθόλα πνπέρεη ζην εμσηεξηθό ην Διιεληθό πξντόλ ηνπ καδηθνύ 

ηνπξηζκνύ ζα ιέγακε όηη είλαη αξθεηάζπγθερπκέλε θαη ελ κέξεη πξνβιεκαηηθή. Σν 
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ειιεληθό ηνπξηζηηθό πξνηόλ ζεσξείηαη όηη δηαζέηεη πνιύ θαινύο θπζηθνύο πόξνπο 

(π.ρ. θιίκα, ηνπίν, ζάιαζζα, θ.α.),κέηξηα πξνο θαιή μελνδνρεηαθή θαη ινηπή 

ηνπξηζηηθή ππνδνκή, αιιά κέηξηα πξνο θαθή (θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο αξθεηά 

θαθή) πνηόηεηα ππεξεζηώλ θαηεμππεξέηεζε πειαηώλ ζε ζπλδπαζκό κάιηζηα κε 

ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο θαη θαηάθαλόλα πξνβιεκαηηθόηαηε ζρέζε αμίαο πξνο ηηκή 

(value for money). Ζ εηθόλα απηή έρεη δεκηνπξγεζεί ηόζν κέζα από ηηο ίδηεο ηηο 

εκπεηξίεο ησλ μέλσληνπξηζηώλ όζν θαη από ηα ζρόιηα πνπ κεηαδίδνπλ ζε θίινπο 

ηνπο, γλσζηνύο θαη ζπγγελείο (απηό πνπ νλνκάδνπκε ζην κάξθεηηλγθ word of 

mouth). Δπηπξόζζεηα, ε κέρξη ηώξα ζηξαηεγηθή πξνβνιήο ηεο Διιάδαο πνπ 

αθνινπζήζεθε επζύλεηαη θαη απηή γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο εηθόλαο ηεο 

Διιάδαο. Γηαπηζηώλνπκε όηη ε εηθόλα απηή είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιύρξνλεο 

δηαδηθαζίαο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, αλ θαη απνηεινύλ 

έλα ζρεηηθά κηθξό ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο καο, ε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζεπαξνπζηάδεηαη αξθεηά δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηνλ καδηθό ηνπξηζκό. 

Γεληθόηεξα, επνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ είλαη αξθεηά θαιή. Όκσο, ην 

βαζηθό πξόβιεκα απηνύ ηνπ ηνπξηζηηθνύθιάδνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έληνλε 

αλνκνηνκνξθία ηεο παξερόκελεο πνηόηεηαο θαηεμππεξέηεζεο από πεξηνρή ζε 

πεξηνρή θαζώο θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηνπξηζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

2.2.1 Ιςχυρϊ ςημεύα ελληνικού τουριςμού (Strengths) 

ΓΔΩΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

• Ζ πνηθηιία ηεο θπζηθήο νκνξθηάο. 

• Σν πνιπλεζηαθό ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ. 

• Ζ αθηνγξακκή πνπ μεπεξλά ηα 15.000 ρηιηόκεηξα. 

• Σν θαιό κεζνγεηαθό θιίκα. 

• Ζ πινύζηα παξαγσγή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο 

παξαγσγήο 

• Ζ πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε αμηόινγσλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ 
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πεξηβάιινληνο. 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

• Ζ πινύζηα ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

• Ζ ειιεληθή θνπδίλα θαη ε δνκή ηεο δηαηξνθήο. 

• Σν ζεκαληηθό ηζηνξηθό θαη πνιηηηζηηθό απόζεκα, θαζώο θαη ζύγρξνλε πνιηηηζηηθή 

παξαγσγή 

ΘΔΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

• Τςειόο βαζκόο αζθάιεηαο ηνπξηζηώλ ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθνύο πξννξηζκνύο. 

• Σo απμεκέλν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ γηα ηελ Διιάδα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

• Σν άλνηγκα ηεο αγνξάο ζην δηεζλή αληαγσληζκό (μελνδνρεηαθέο θαη ηνπξηζηηθέο 

εηαηξείεο). 

• Ζ δεκηνπξγία επελδύζεσλ ζε έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο . (ΠΟΣΑ, 

καξίλεο, αεξνδξόκηα, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ηακαηηθέο πεγέο, ηνπξηζηηθά 

αγθπξνβόιηα θιπ). 

• Ζ θαιή θήκε ζαλ έλαλ ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό παγθνζκίσο (πςειή ζέζε 

ηόζν ζε αθίμεηο όζν θαη ζε εηζπξάμεηο ). 

• Ζ ύπαξμε πνιιώλ ΜΜΔ πνπ επηηξέπεη ηε «πξνζσπνπνίεζε» ηεο θηινμελίαο. 

• Πινύζηα παξαγσγή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ πξσηνγελνύο θαη 

δεπηεξνγελνύοπαξαγσγήο 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ & ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

• Οη λένη ηξόπνη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. 

• Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (δεκηνπξγία δηθηύσλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθόξεζεο, θόκβνη ζην Γηαδίθηπν). 

• Ο πνηνηηθόο εθζπγρξνληζκόο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ. 
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• Ζ νξγάλσζε ππνδνκώλ επί ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ νη εηδηθέο θαη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα (Weaknesses)Δ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

• Ο ρακειόο βαζκόο αμηνπνίεζεο θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ. 

• Ζ κεγάιε ρσξνηαμηθή αληζνθαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ. 

• Ζ επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθώλόξσλ. 

• Οη ηάζεηο ππνβάζκηζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαηαλάισζεο (θαηαζηξνθήο) 

ησλ πόξσλ (π. ρ. παξάιησλ, νηθηζηηθώλ ζπλόισλ, κλεκείσλ). 

• Ζ ππέξβαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο νξηζκέλσλ 

ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ. 

• Ζ κε ύπαξμε εηδηθνύ ρσξνηαμηθνύ ζρεδίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκό. 

Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

• Οη ειιείςεηο ζε εηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο (κεηαθνξέο,ζπλεδξηαθνί ρώξνη, 

εγθαηαζηάζεηο εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, θιπ). 

• Σα δηνηθεηηθά εκπόδηα εηζόδνπ λέσλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ ζε 

αλεπηπγκέλεοηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (θνξεζκόο). 

• Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα (>95%) ησλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ είλαη ΜΜΔ 

κεκεησκέλε ηθαλόηεηα marketing, αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηώλ, 

απνηειεζκαηηθήονηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

• Ζ ρακειή πνηόηεηα ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ (κνξθή θηεξίσλ, αλεπάξθεηα 

ρώξσλ,κέηξηνο εμνπιηζκόο, αλύπαξθηε ή θαθή δηαθόζκεζε, έιιεηςε «ζηπι») 

θαηπξνζθεξόκελσλ ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ όπσο θη ε έιιεηςε εηδηθώλ 

ηνπξηζηηθώλππνδνκώλ, ζπκπιεξσκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα 

άηνκα κεεηδηθά ελδηαθέξνληα. 
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• Ο κεηνύκελνο βαζκόο απζεληηθόηεηαο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο πνπ 

δελαληηζηαζκίδεηαη από ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο. 

• Ζ κνλνδηάζηαηε ηνπξηζηηθή εηθόλα (ρώξα ήιηνπ –ζάιαζζαο) 

• Ο ρακειόο βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο. 

• Ζ «εξεκνπνίεζε» ππαίζξνπ από αλζξώπηλν δπλακηθό θαη παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ αλάπηπμε «απζεληηθώλ» θαη 

«ελαιιαθηηθώλ»ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ. 

• Ζ έιιεηςε δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπξηζηηθήο εηθόλαο κεηαμύ ησλ 

ηνπξηζηηθώλπεξηνρώλ ηεο ρώξαο. 

Ζ έιιεηςε ζύλζεησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ κε εηδηθά 

ελδηαθέξνληα (ηακαηηθόο, ζπλεδξηαθόο, αζιεηηθόο, πνιηηηζηηθόο, θπζηνιαηξηθόο) 

παξά ηα όζα εμαγγέιινληαη. 

• Ο ρακειόο βαζκόο δηαζύλδεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε θιάδνπο ηεο 

εζληθήο-ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

• Σν ρακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (επηρεηξεκαηηώλ 

θαηεξγαδνκέλσλ). 

Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΕΖΣΖΖ 

• Σν κνλνδηάζηαην ηνπξηζηηθό πξντόλ: "Ήιηνο - ζάιαζζα". 

• Ζ έληνλε εμάξηεζε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ από ηε δηεζλή δήηεζε. 

• Ζ ρακειή ηνπξηζηηθή δαπάλε εμ αηηίαο ηεο πξνζέιθπζεο ρακεινύ 

επηπέδνπηνπξηζηώλ. 

• Ζ πςειή εμάξηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο από ηνλ νξγαλσκέλν 

παξαζεξηζηηθόηνπξηζκό πνπ επεξεάδεηαη πξώηηζηα από ην θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ 

(ρακειή ηηκήπαθέηνπ θαη ρακειή ζπλαιιαγκαηηθή απόδνζε). 

• Ζ κηθξή δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ (Μάηνο – επηέκβξηνο) όπνπ 

έξρνληαηζηελ Διιάδα ην 75% ησλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ. 

Δσκαιρίες (Opportunities) 
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• Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο από ηε πιεπξά ησλ θαηαλαισηώλ 

(εηδηθάελδηαθέξνληα, δήηεζε γηα εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο) πνπ δεκηνπξγνύλ λέεο 

ελδπλάκεη αγνξέο πέξα από εθείλεο ηνπ καδηθνύ ειηνηξνπηθνύ ηνπξηζκνύ. 

Ζ εκθάληζε λέσλ αγνξώλ πέξα από εθείλεο πνπ παξαδνζηαθά ηξνθνδνηνύλ 

ηνλειιεληθό ηνπξηζκό (Γ.Δπξώπε, ΖΠΑ). 

• Ζ αύμεζε ηεο δπλαηόηεηαο άκεζεο πξόζβαζεο ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ δηαδηθηύνπ. 

• Οη δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο έξγσλ ππνδνκήο θαη επηρεηξήζεσλ από ην 

ΔΠΑγηα βειηίσζε ηεο πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

παξερόκελνπ πξντόληνο. 

Κίνδσνοι (Threats) 

• Ζ απμαλόκελε ζπγθέληξσζε ησλ tour-operators. 

• Ο απμαλόκελνο αληαγσληζκόο ζην εμσηεξηθό από ρώξεο κε ρακειόηεξν 

θόζηνο(Μεζόγεηνο, A.Δπξώπε, A.Αλαηνιή). 

• Ο απμαλόκελνο αληαγσληζκόο από ρώξεο κε αλαβαζκηζκέλεο πνηόηεηαο θαη 

πςειήοδηαθνξνπνίεζεο ηνπξηζηηθά πξντόληα. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο SWOT αλάιπζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκεύνπλ 

ζηνλθαζνξηζκό ησλ αμόλσλ – δξάζεσλ παξέκβαζεο, πνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ 

θαη λαεθαξκνζηνύλ, έηζη ώζηε λα νδεγεζεί ε ειιεληθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζε έλα 

λένδηαθνξνπνηεκέλν πξόηππν κε λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο “ έθξεμεο ηεο ηερλνινγίαο- socialmediaθ.α.” πνπ 

ζα δνύκε παξαθάησ, ζα ζπγθξνηήζεη κηα εμεηδηθεπκέλε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ζε 

εζληθό θαηπεξηθεξεηαθό επίπεδν.(Buhalis  Dimitrios(2010)) 
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2.2 τρατηγικϋσ  Σουριςτικόσ Προβολόσ 

 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο κίαο λέαο ζηξαηεγηθήο ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζαθή νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην 

ην -ηνπξηζηηθό-πξντόλ. 

Ωο πξνο ηελ θύζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, ζα πξέπεη λα γίλεημεθάζαξα 

αληηιεπηό θαη θαηαλνεηό από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηνλ ηνπξηζηηθόθιάδν όηη 

ην ηνπξηζηηθό πξντόλ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθό ππόινηπα πξντόληα. Οη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πηζηεύνπλόηη ην ηνπξηζηηθό πξντόλ αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο. 

Απηή ε άπνςε είλαη εζθαικέλε, θπζηθά. Σν ηνπξηζηηθό πξντόλ απνηειεί ζηελ νπζία 

έλα«πβξίδην», θαζώο πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία αιιεινεπεξεαδόκελσλ 

ζπζηαηηθώλζηνηρείσλ όπσο πιηθά πξντόληα, ππεξεζίεο, θπζηθό πεξηβάιινλ, ηδέεο, 

πιεξνθνξίεο,δξαζηεξηόηεηεο, αιιά θαη αλζξώπνπο. Σαπηόρξνλα,ην ηνπξηζηηθό 

πξντόλ παξνπζηάδεη θαη όιεο ηηο θιαζζηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

 ε ζύληνκε απαμίσζε, δελ κπνξεί λα απνζεθεπηείγηα κειινληηθή πώιεζε θαη 

θαηαλάισζε,  

 ε άπιε θύζε ηνπ, ν θαηαλαισηήο δελγλσξίδεη ηη αθξηβώο αγνξάδεη πξηλ 

θαηαλαιώζεη ην πξντόλ,  

 ε εμάξηεζή ηνπ από ηνλαλζξώπηλν παξάγνληα,  

 ε ζπρλά ηαπηόρξνλε παξαγσγή θαη θαηαλάισζήηνπ.  

Δπηπιένλ, ζα ιέγακε, όηη νη θαηαλαισηέο ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ αγνξάδνπλ όλεηξα 

–αγνξάδνπλ απηό ην νπνίν πξνζδνθνύλ θαη θαληάδνληαη όηη ζα βηώζνπλ θαηά ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζε έλα ηνπξηζηηθό πξννξηζκό ή θαηά ηελ δηακνλή ηνπο ζε έλα 

ηνπξηζηηθό θαηάιπκα. Καηά ζπλέπεηα, ζπκπεξαίλνπκε όηη νη άλζξσπνη 

αγνξάδνπλ ηελ πξνζδνθία κηαοεκπεηξίαο. Από ηελ πιεπξά ηεο ηνπξηζηηθήο 

παξαγσγήο, ην δεηνύκελν είλαη ε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάοκηαο επηζπκεηήο από 

ηνλ θαηαλαισηή εκπεηξίαο κε ραξαθηεξηζηηθά πςειήοπνηόηεηαο θαη θαιήο 

εμππεξέηεζεο. ηόρνο είλαη ε πξνζθνξά κηαο αμέραζηεο θαηεκπεηξίαο. πλεπώο, 
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όιεο νη ζηξαηεγηθέο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξνηόληνο ζα πξέπεη λα 

επηθεληξώλνληαη ζηε ινγηθή ηεο "πξνζδνθώκελεοεκπεηξίαο". 

Σαπηόρξνλα, ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή πξνβνιήο ζα πξέπεη λα επελδύζεη επαξθώο 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ επίζεο λα 

ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ βειηίσζεηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε θαη ζηελ 

παξνρή κηαο πνηνηηθήο εκπεηξίαο θαζ‟ όιε ηεδηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ επηζθέπηε 

ζηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. Γηα παξάδεηγκα,πξηλ ην ηαμίδη πνιινί ηαμηδηώηεο 

επηζθέπηνληαη θαη ζπκβνπιεύνληαη ηζηνζειίδεο έηζη ώζηε λα ζπιιέμνπλαμηόπηζηεο, 

έγθαηξεο θαη πινύζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκό πνπζέινπλ λα επηζθεθηνύλ. 

Πνιιέο από απηέο ηηο ηζηνζειίδεο δίλνπλ επίζεο ηεδπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε – 

ηαμηδηώηε λα κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο, ηηο απόςεηο ηνπ, ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν 

ηνπ γηα έλαλ πξννξηζκό ή γηα κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζεκε άιινπο ρξήζηεο – 

ηαμηδηώηεο. Ζ δπλαηόηεηα απηή δεκηνπξγεί κηα ηεξάζηηαδηαθήκηζε ή θαη 

δπζθήκεζε. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο, ε αλάπηπμε ηνπ 

βέιηηζηνππιαηζίνπ εθαξκνγήο κίαο λέαο ζηξαηεγηθήο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζα 

πξέπεη λαβαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ δύν αξρέο: 

 ε μεθάζαξεο ζηξαηεγηθέο θαη ζηόρνπο κάξθεηηλγθ, πνπ εμάιινπ έρνπλ ήδε 

αλαιπζεί θαη πξνηαζεί ζην ήδε παξαδνζέλ πξν δηεηίαο θαη εζληθήο ζεκαζίαο έξγν 

ηνπΔ.Ο.Σ. πνπ αθνξά ηελ «Αλάπηπμε ηεο ηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ θαη ηνπ 

πζηήκαηνοΣαπηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ». Σν έξγν είρε αλαηεζεί ζηελ 

Κνηλνπξαμίαησλ εηαηξηώλ PRC Group-THR-MRB ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006 κεηά 

από δηεζλήαλνηρηό δηαγσληζκό ηνπ Οξγαληζκνύ, θαιύπηνληαο ην πάγην αίηεκα ησλ 

θνξέσλ ηνπΣνπξηζκνύ γηα νινθιεξσκέλε θαη ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρεδηαζκό ησλελεξγεηώλ πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ηνπ εζληθνύ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο. Ζθαηάξηηζε ηνπ λένπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ απνηέιεζε πξντόλ 

επίπνλεο θαηπνιύκελεο εξγαζίαο κίαο νκάδαο πεξηζζνηέξσλ από 40 εηδηθώλ, ελώ 

ζηε δηαδηθαζίαζπκκεηείραλ ελεξγά 600 θαη πιένλ επαγγεικαηίεο ηνπ Σνπξηζκνύ 

από όιε ηελεπηθξάηεηα - θαηά ζπλέπεηα, ην πιηθό πνπ παξάρζεθε κε ρξήκαηα ησλ 

Διιήλσλθνξνινγνπκέλσλ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί επαξθώο θαη λα απνηειέζεη 

αξρηθό νδεγόγηα όιεο ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο. 

(Μειέηε γηαινγαξηαζκό ηνπ ΔΣΔ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: 2010/02) 

 ην δεδνκέλν, όηη ε επηθνηλσλία δελ ιεηηνπξγεί εθ ηνπ κεδελόο, αιιά πξέπεη 

λαιακβάλεη ππόςε είηε ελ εμειίμεη είηε παξειζνύζεο επηθνηλσληαθέο 
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απόπεηξεο, Οιόγνο είλαη όηη έλα κέξνο ησλ νκάδσλ πειαηείαο-ζηόρνπ έρνπλ 

ήδε εθηεζεί ζε απηέοθαη ηα αληίζηνηρα κελύκαηά ηνπο. Ζ λέα ζηξαηεγηθή 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη αξκνληθάηα ζεηηθά ζεκεία απηώλ θαη λα αληηκεησπίζεη 

ηα αξλεηηθά, ώζηε λα κελ πξνθιεζείζύγρπζε, αδπλακία απνξξόθεζεο ησλ 

κελπκάησλ θαη θίλδπλνο λα κεησζεί εαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ λένπ 

κελύκαηνο. 

 

 

2.3 Σοποθϋτηςη τησ τουριςτικόσ αγορϊσ ςτα Σμόματα 

 

Γηαρσξίδνπκε ηνπο ηνπξηζηηθνύο θιάδνπο σο εμήο: 

i. Παξαζεξηζηηθόο 

ii. Θαιάζζηνο 

iii.  Πνιηηηζηηθόο Σνπξηζκόο 

iv. Σνπξηζκόο Τπαίζξνπ 

v. Πεξηεγεηηθόο Σνπξηζκόο 

vi. Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο 

vii. πλεδξηαθόο Σνπξηζκόο 

viii. Σνπξηζκόο Πνιπηέιεηαο 

ix. Σνπξηζκόο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε 

Με εμαίξεζε ηνλ Παξαζεξηζηηθό Σνπξηζκό (ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηνλ 

καδηθόηνπξηζκό), νη ππόινηπνη νθηώ ηξαηεγηθνί Σνπξηζηηθνί Κιάδνη 

απνηεινύλελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ. Μεηαμύ άιισλ ην παξαπάλσ έξγν ηνπ 

ΔΟΣθαζόξηζε: θαη ηε λέα δηεπξπκέλε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε ηεο ρώξαο 

(positioning)από αξρέηππν «πξννξηζκνύ ζεξηλώλ δηαθνπώλ θαη αξραηνηήησλ» ζε 

«έλαλπξννξηζκό κε απαξάκηιιεο ελαιιαγέο θαη αλεμεξεύλεηεο αληηζέζεηο, έλαλ 

αεηλεθήηόπν εκπεηξηώλ, όπνπ απξνζδόθεηεο ηζηνξίεο μεηπιίγνληαη αβίαζηα». 

Πξέπεη λαεπηζεκαλζεί όηη, όινη νη παξαπάλσ ελλέα ηξαηεγηθνί Σνπξηζηηθνί 

Κιάδνηαλαπηύρζεθαλ θαηόπηλ εθηεηακέλεο θαη αηηηνινγεκέλεο έξεπλαο εθ κέξνπο 

ησλ ηόηεκειεηεηώλ(PRCGroup-THR-MRB).ηελ παξνύζα κειέηε πηνζεηνύληαη 

απόιπηαόινη νη παξαπάλσ ελλέα ηξαηεγηθνί Σνπξηζηηθνί Κιάδνη θαζώο θξίλεηαη 
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όηηαπνηεινύλ ηδαληθή απνηύπσζε ησλ βαζηθώλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ ηεο 

Διιάδαο.Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνίααπνηεινύλ θαη ηηο βέιηηζηεο θαηεπζύλεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο λέαο ζηξαηεγηθήοπξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο: 

• Γεληθόηεξε πξνβνιή ηεο Διιάδαο- ζπλνιηθά, θαη όρη κέζα από επηκέξνπο 

ζηνηρείαησλ ηνπξηζηηθώλ ηεο πξντόλησλ- κε ζηόρν ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζηηο αγνξέο-

ζηόρνπο• Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο γηα θάζε έλαλ από 

ηνπο ελλέα 

ηξαηεγηθνύο Σνπξηζηηθνύο Κιάδνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, εμαηηίαο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζε Κιάδνπ, ζα πξέπεη ν θαζέλαο ηνπο λα 

αληηκεησπηζηεί από ηελ ζθνπηά ηνπ κάξθεηηλγθ σο μερσξηζηή ηξαηεγηθή 

Δπηρεηξεκαηηθή Μνλάδα (Strategic Business Unit) θαη λα αλαπηπρζεί γηα ηνλθάζε 

θιάδν δηαθνξνπνηεκέλν κίγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

3.1Η θϋςη του ελληνικού Σουριςτικού Προώόντοσ ςτα πλαύςια 

τουΔιεθνούσ Ανταγωνιςμού 

 

Όπσο πξναλαθέξακε δηαπηζηώλνπκε όηη ην ηνπξηζηηθό πξντόλ είλαη έλα ζύλζεην 

πξντόλ, πνπζπληίζεηαη από κείγκα πιηθώλ αγαζώλ (π.ρ. θαγεηά, πνηά), άπισλ 

ππεξεζηώλ (π.ρ.δηακνλή ζε μελνδνρείν, ςπραγσγία ησλ ηνπξηζηώλ, κεηαθνξά ησλ 

ηνπξηζηώλ), αιιάθαη θπζηθώλ ζηνηρείσλ (ήιηνο, ζάιαζζα, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, 

ζέιγεηξα θ.ι.π.),πνπ θαηαλαιώλνληαη ή ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνηθίινπο βαζκνύο από 

ηνπο ηνπξίζηεο(Λαγόο 2005). Σν ηνπξηζηηθό πξντόλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

παξαγσγηθήοδηαδηθαζίαο θαη ην δεηνύκελν πξνο θαηαλάισζε από ηνπο ηνπξίζηεο. Ζ 

παξαγσγήηνπ ζπληειείηαη από «παξαγσγνύο» θαη απαηηεί ηνλ ζπλδπαζκό ησλ 

δηαθόξσλζπληειεζηώλ παξαγσγήο - θεθάιαην, εξγαζία θαη ηνπξηζηηθνί πόξνη - όπσο 

ζπκβαίλεηκε ηελ παξαγσγή θάζε πξντόληνο (Bull 2002). Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ην επίπεδν 

αληαγσληζηηθόηεηαο είλαη : 



24 
 

•Σν βαζηθό θίλεηξν ηνπ ηαμηδηνύ πξνο ηελ Διιάδα πνπ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη "ν 

ήιηνο θαη ε ζάιαζζα". Απηό ζεκαίλεη, όηη ην ειιεληθό ηνπξηζηηθό πξντόλπαξακέλεη 

ηππηθά "κεζνγεηαθό" θαη δελ έρεη επηηύρεη αθόκε λα δηαθνξνπνηεζεί, ώζηελα 

ακβιύλεη ηελ εμάξηεζή ηνπ από ηνλ νξγαλσκέλν παξαζεξηζηηθό ηνπξηζκό θαη 

λαεπηκεθύλεη ηελ πεξίνδν δήηεζήο ηνπ. 

• Ζ εμάξηεζε από ηνλ νξγαλσκέλν παξαζεξηζηηθό ηνπξηζκό, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απόρακειή ηηκή παθέηνπ θαη ρακειή ζπλαιιαγκαηηθή απόδνζε γηα ηε ρώξα -

πξννξηζκό, θαη θαζνξηζηηθή ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο ζην ρξόλν 

(πςειήεπνρηθόηεηα) θαη ζην ρώξν (πξννξηζκνί θαζίζηαληαη κόλν νη πεξηνρέο πνπ 

δέρνληαη 

λαπισκέλεο πηήζεηο). 

• Οη ειιείςεηο ζηελ γεληθή ππνδνκή θαη ηηο κεηαθνξέο (θπξίσο πεξηθεξεηαθά 

αεξνδξόκηα, αιιά θαη νδηθό δίθηπν, ιηκάληα, θαηάζηαζε ζηδεξνδξόκσλ, 

αθηνπινΐαο,αλππαξμία αεξνκεηαθνξέα γηα λαπισκέλεο πηήζεηο θ.ι.π.). 

 

 

3.2 Ελληνικόσ Σουριςμόσ και παγκόςμια οικονομικό κρύςη 

 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ηόζν ζε δηεζλέο επίπεδν όζν θαη ζηελ ρώξα καο, έρεη 

επεξεάζεη θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη όιεο ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε απνηειεί θιέγνλ ζέκα ζπδήηεζεο κε ην νπνίν αζρνινύληαηεθπξόζσπνη όισλ 

ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ.  

Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ αγγίμεη, θαη ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν. 

Αξθεηνί ζρνιηαζηέο παξνπζηάδνπλ ηελ θξίζε ζηνλ ηνπξηζκό σο επαθόινπζν ηεο 

παγθόζκηαονηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Σίζεηαη όκσο έλα θαίξην εξώηεκα: ηα πξνβιήκαηα απηάαλέθπςαλ μαθληθά θαη 

πξνέθπςαλ από ηελ παγθόζκηανηθνλνκηθή θξίζε ή ν ηνπξηζηηθόο ηνκέαο ηεο 

Διιάδαο βξηζθόηαλ ζε κηα ζηαζεξή παξαθκή; 

Ζ απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα είλαη όηην ηνπξηζηηθόο θιάδνο ζηελ Διιάδα έρεη 

εηζέιζεη ζε έλαλ θύθιν παξαηεηακέλεοθξίζεο κε ραξαθηεξηζηηθά αξγήο αιιά 

ζηαζεξήο παξαθκήο εδώ θαη αξθεηά ρξόληα,ηδηαίηεξα κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο 

Αγώλεο ηεο Αζήλαο θαη ηελ επαθόινπζε εκθαλήαδπλακία θαη πξνθαλή απνηπρία 

ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο ζεβάζνο ρξόλνπ. Ζ παξαηεηακέλε 
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θξίζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο επεξεάδεηαηαθόκα θαη από ηελ γεληθόηεξε 

εηθόλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθό, ε νπνία δελ είλαηθαη ε ηδαληθόηεξε ηα ηειεπηαία 

έηε. Όκσο, ηα βαζύηεξα αίηηα ηεο θξίζεο δελ είλαηζπγθπξηαθά αιιά ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν σο ρώξα, σο πνιηηεία, σοθνηλσλία αιιά θαη σο πνιίηεο 

αληηκεησπίδνπκε ηνλ ηνπξηζκό. ην πιαίζην απηό, νξόινο ηεο πξνβνιήο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελβειηίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο - πξνβιεκαηηθήο - θαηάζηαζεο, εθόζνλ όκσο εαμηνπνίεζε ησλ 

ηερληθώλ πξνβνιήο γίλεη νξγαλσκέλα θαη κε ζρέδην θαη όρηαπνζπαζκαηηθά θαη 

πεξηζηαζηαθά όπσο ζπρλά ζπλέβαηλε ζην παξειζόλ. 

ην πιαίζην απηό, αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη, ν ηνπξηζκόο απνηειεί κελ ηα ηειεπηαία 

30 ρξόληα ηελ αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκηθήο καο αλάπηπμεο, αιιά ζε κεγάιν βαζκό 

αλαπηύρζεθε άλαξρα θαη ρσξίο ζπληνληζκό (όπσο θαη πνιινί άιινη θιάδνη ζηελ 

ρώξα καο). Ο πξνζεθηηθόο θαη καθξνρξόληνο ζρεδηαζκόο, όπσο αξκόδεη ζε κία 

βαξηάβηνκεραλία εζληθήο δηάζηαζεο, ζπρλά ήηαλ αλεπαξθήο. Κάζε αιιαγή 

πξνζώπσλ (π.ρ.ππνπξγώλ θαη ινηπώλ ηζπλόλησλ) νδεγνύζε ζηελ αλαηξνπή ησλ 

ζρεδίσλ πνπ νηπξνεγνύκελνη θαηάξηηζαλ. Σαπηόρξνλα, ε έιιεηςε ηνπξηζηηθήο 

παηδείαο θαηζπλείδεζεο ηνπ κέζνπ πνιίηε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ ηνπξηζκνύσο έλα πξνζνδνθόξν θιάδν ν νπνίνο όκσο αληηκεησπηδόηαλ θαηά 

θαλόλα ζε βάζε"ad-hoc", θάηη ην νπνίν αληαλαθιάηαη θαη ζηηο κέρξη ηώξα 

δξαζηεξηόηεηεο πξνβνιήοηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο.Παιαηόηεξα ν Διιεληθόο 

ηνπξηζκόο αλαπηύζζνληαλ κε ζηαζεξό ξπζκό θπξίσοεμαηηίαο ηνπ ρακεινύ θόζηνπο 

παξαγσγήο ηνπ ην νπνίν είρε ζαλ απνηέιεζκα ε ζρέζεπνηόηεηαο-ηηκήο γηα ηνλ 

ηνπξίζηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Σα ηειεπηαία δέθα έηε ηνθόζηνο είλαη πςειό κε 

απνηέιεζκα είηε ε ηειηθή ηηκή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο λαείλαη ηδηαίηεξα αθξηβή 

είηε λα δηαηεξείηαη κελ ε ηηκή ζε ινγηθά επίπεδα αιιά επνηόηεηα ηνπ πξντόληνο λα 

είλαη πνιύ ρακειή. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε ζρέζεπνηόηεηαο-ηηκήο γηα ηνλ 

ηνπξίζηα βαίλεη κεηνύκελε, κε απνηέιεζκα ηελ δηαξθή θξίζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο καο. Παξάιιεια, έρνπκε εγθισβηζηεί ζεαθειή ζηεξεόηππα 

θαη ηδενιεςίεο όπσο "έρνπκε ηελ νκνξθόηεξε ρώξα ηνπ θόζκνπθαη ηηο σξαηόηεξεο 

παξαιίεο, θιπ.", ηα νπνία θαη πξνβάινπκε ρσξίο νπζηαζηηθό απνηέιεζκα ζηηο 

πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο πξνβνιήο ησλ ηνπξηζηηθώλπξντόλησλ ηεο ρώξαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Ο τουριςτικόσ κλϊδοσ με αριθμούσ 

H Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο παγθόζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 

Ο ηνπξηζκόο είλαη έλαο από ηνπο δπλακηθόηεξα αλαπηπζζόκελνπο ηνκείο ηεο 

παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, ηόζν ζε απόιπηνπο όζν θαη ζε ζρεηηθνύο όξνπο. 

Απνηειώληαο θπξίαξρε δξαζηεξηόηεηα ζε πνιιέο ρώξεο, έρεη αμηόινγεο 

πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπκβάιιεη 

ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξώλ.   

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ζεκείσζε αμηνζεκείσηε κεγέζπλζε, 

ζπλδεόκελνο άκεζα κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, θαζώο 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ ηνπξηζηηθά 

αλεπηπγκέλσλ πεξηνρώλ θαη, ζπλαθόινπζα, ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηώλ. 

Ο επηρεηξεκαηηθόο όγθνο ηνπ ηνπξηζκνύ ζε παγθόζκηα θιίκαθα ελδερνκέλσο μεπεξλά 

απηόλ ησλ εμαγσγώλ πεηξειαίνπ, εηδώλ δηαηξνθήο θαη απηνθηλήησλ, ελώ παξάιιεια 

παξακέλεη ε βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα πνιιέο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

Ο ηνπξηζκόο σο νηθνλνκηθόο ηνκέαο ζπλδέεηαη άκεζα κε πνιινύο άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα, ηα νθέιε πνπ ε αύμεζή ηνπ επηθέξεη 

είλαη πνιππνίθηια θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρόιεζεο. 

Οη αξηζκνί είλαη ελδεηθηηθνί ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ 

παγθόζκηα νηθνλνκία: 

• Από ην 1952 σο ην 2005 ν αξηζκόο ησλ δηεζλώλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ απμήζεθε κε 

ξπζκό 6,5% θαηά έηνο, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ηαμηδησηώλ λα 

εθηηλαρζεί από ηα 25 ζηα 806 εθαηνκκύξηα  

 • Ο ξπζκόο αύμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέθπςε από απηέο ηηο αθίμεηο ήηαλ 

ηδηαίηεξα κεγάινο, αγγίδνληαο ην 11,2% γηα ηελ πξναλαθεξζείζα 

πεξίνδν,γηγαληώλνληαο ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη αγγίδνληαο ηα 680 δηο δνιάξηα 

ην 2005. 
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 • Ωο ην 1950, νη 15 θνξπθαίνη πξννξηζκνί απνξξνθνύζαλ ην 88% ησλ παγθόζκησλ 

αθίμεσλ, κε ην πνζνζηό λα κεηώλεηαη ζην 75%  γηα ην 1970 θαη ζην 57% γηα ην 2005, 

κε απνηέιεζκα ηελ πην νκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ νθειώλ ηνπ παγθόζκηνπ 

ηνπξηζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιένλ θαη λέσλ πξννξηζκώλ, πνιινί εθ ησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

 • Σν 2006 νη παγθόζκηεο αθίμεηο άγγημαλ ηα 842 εθαηνκκύξηα, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 4,6% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. 

• Σν 2007 παξνπζηάδεηαη σο ην ηέηαξην ζπλερόκελν έηνο ζηαζεξήο κεγέζπλζεο ηεο 

παγθόζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά 

εππξνζάξκνζηε ζηηο πνηθίιεο θξίζεηο πνπ ελδερνκέλσο πξνθύπηνπλ.  

• Σν 2008 ήηαλ ην έηνο πνπ o παγθόζκηνο ηνπξηζκόο επιήγεη ζεκαληηθά από ηελ 

παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη άξρηζε κηα αληίζηξνθε πνξεία πνπ ζπλερίζηεθε θαη 

ην πξώην κηζό ηνπ 2009.  

• To 2009 νη παγθόζκηεο αθίμεηο κεηώζεθαλ θαηά 4,2% ζε ζρέζε κε ην 2008, 

θηάλνληαο ηα 880 εθαηνκκύξηα. 

• Σν 2010 νη παγθόζκηεο αθίμεηο άγγημαλ ηα 940 εθαηνκκύξηα, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 6,6% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. 

• Σν 2011 νη παγθόζκηεο αθίμεηο ζεκείσζαλ άλνδν θαηά 4,6% ζε ζρέζε κε ην 2010, 

θζάλνληαο ηα 983 εθαηνκκύξηα. 

• Σν 2012 ν ηνπξηζκόο ζπλέρηζε ηελ αλάθακςή ηνπ, μεπεξλώληαο γηα πξώηε θνξά ην 

θξάγκα ηνπ 1 δηζ. ζηηο δηεζλείο αθίμεηο 

• Σν 2013 ν ηνπξηζκόο ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη 

αύμεζε ησλ δηεζλώλ αθίμεσλ κεηαμύ 3-4%. 

 

• Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ πξνβιέπεη κέζν εηήζην ξπζκό αύμεζεο ησλ 

δηεζλώλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 4,1% κε νξίδνληα ην 2020. πλεπώο, νη 

δηεζλείο αθίμεηο αλακέλεηαη σο ηόηε λα μεπεξάζνπλ ην 1,5 δηο ηαμηδησηώλ. 

Ο παγθόζκηνο ηνπξηζκόο αληηκεησπίδεη κεγάιεο πξνθιήζεηο ελ όςεη ηνπ 21νπ αηώλα, 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε βηώζηκε θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε, ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
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αληζνηήησλ ζε δεηήκαηα πινύηνπ θαη επθαηξηώλ αιιά θαη ηελ νξζή θαηαλνκή θαη 

δηαρείξηζε ησλ ππαξρόλησλ θπζηθώλ πόξσλ, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη κε θάζε 

δσληαλό θνκκάηη ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο πνπ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηε δηαξθώο 

εμειηζζόκελε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα. 

 

Η θαηάηαμε ηεο Διιάδαο θαη ηωλ αληαγωληζηώλ ηεο 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2013, ε Διιάδα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πην 

αληαγσληζηηθέο ηνπξηζηηθέο ρώξεο. Ο ειιεληθόο ηνπξηζκόο θαηαγξάθεη 

ηθαλνπνηεηηθέο επηδόζεηο. ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ (WTO), ε Διιάδα ην 2012 ήηαλ 17ε ζε επίπεδν 

δηεζλώλ αθίμεσλ θαη 23ε ζε επίπεδν εζόδσλ. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην Παγθόζκην 

Οηθνλνκηθό Φόξνπκ (WEF) ην 2013, ε ρώξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 32ε ζέζε κεηαμύ 

140 ρσξώλ ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθόηεηαο, ελώ ζην 

Γεληθό Γείθηε Αληαγσληζηηθόηεηαο θαηαιακβάλεη κόιηο ηελ 96ε. 

 

Kαηάηαμε Αληαγωληζηηθόηεηαο Σνπξηζκνύ Διιάδαο θαη Αληαγωληζηώλ 2012 

Υώξα Σειπά 
Κατάταξηρ 

Διεθνείρ 
Τοςπιστικέρ 
Αυίξειρ 

Διεθνείρ 
Τοςπιστικέρ 
Εισππάξειρ 
(εκατ. 
US$) 

Μέση 
κατά 
Κευαλή 
Δαπάνη 

(US$) 

Πληθςσμόρ 
(εκατ.) 

Κατάκευαλή 
ΑΕΠ (US$) 
GDP 
per capita 

(US$) 

Ηζπαλία 4 56.892.3 59.892.3 1.056 48,8 30477.7 

Πνξηνγαιία 20 7.412,2 11.338,6 1.530 11,2 23.362.60 

Κύπξνο 29 2.392,2 2.543 1.063 1,1 27.520,8 

Διιάδα 32 16.427,2 14.622,6 890 12 26.258 

Κξναηία 35 9.926,7 9.364 943 4,6 18.014,3 

Σνπξθία 

 

46 34.038 23.020 676 74,3 14.392,5 
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Αίγππηνο 85 9.496,9 8.707 917 83,1 6.454,8 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Παγθνζκίσο 

 

 

Η ζπκβνιή ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ ζηελ Οηθνλνκία κε αξηζκνύο 

Ο ηνπξηζκόο, ζηελ Διιάδα ζπκβάιεη θαη ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρώξαο, αθνύ ζπκκεηέρεη ζε απηό ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 16%. 

πγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ην 2012 ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο 

θηάλεη ην 16,4%, ελώ ε ζπλνιηθή απαζρόιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία (688.800 

ζέζεηο εξγαζίαο) αληηζηνηρεί ζην 18,3% ησλ απαζρνινπκέλσλ.  

Σα ζηνηρεία απηά απνδεηθλύνπλ όηη ν ειιεληθόο ηνπξηζκόο, είλαη αληαγσληζηηθόο ζε 

παγθόζκην επίπεδν, βνεζά ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ην ρξόλν παξακνλήο ησλ ηνπξηζηώλ, ην επίπεδν ηνπξηζηηθήο 

θαηαλάισζεο θ.ι.π. 

 

Βαζηθά Μεγέζε ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ 2012 

πκκεηνρή ζην ΑΔΠ 16,4% [WTTC] 

πκκεηνρή ζηελ 

απαζρόιεζε 
18,3% ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο [WTTC] 

πλνιηθή Απαζρόιεζε 688.800 [WTTC] 

Έζνδα 
10,4 δηζ. €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζπξάμεσλ 

θξνπαδηέξαο) [ΣηΔ] 

Αθίμεηο Αιινδαπώλ 
16,9 εθαη. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθίμεσλ 

θξνπαδηέξαο) 

Μέζε θαηά θεθαιή 

δαπάλε 
616 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζώλ θξνπαδηέξαο) 

Μεξίδην Αγνξάο 1,5% Παγθόζκηα, 2,9% Δπξώπε 
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Βαζηθά Μεγέζε ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ 2012 

Δπνρηθόηεηα 
56% ησλ αθίμεσλ αιινδαπώλ πξαγκαηνπνηείηαη Ηνύιην - 

Αύγνπζην - επηέκβξην 

πγθέληξσζε 

Πξνζθνξάο 

66% ησλ μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ ζπγθεληξώλνληαη ζε 4 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο [ΞΔΔ] 

Ξελνδνρεηαθή Τπνδνκή 9.670 μελνδνρεία / 771.271 θιίλεο [ΞΔΔ] 

Top 5 αγνξέο 
 Γεξκαλία (2.108.787), Ζλ. Βαζίιεην (1.920.794), ΠΓΓΜ 

(1.300.000), Γαιιία (977.376), Ρσζία (874.787) [ΣηΔ] 

Top 5 αεξνδξόκηα (ζε 

αθίμεηο αιινδαπώλ) 

Αζήλα (2.651.062), Ζξάθιεην (2.067.475), Ρόδνο 

(1.593.298), Θεζζαινλίθε (901.573), Κέξθπξα (824.000) 

[ΔΛ.ΣΑΣ.] 

 

 

Οη 10 Κπξηόηεξεο Αγνξέο Πξνέιεπζεο Βάζεη Μεξηδίνπ ζηηο Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο 

Αθίμεηο, 2012 

 

 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηώλνπκε όηη νη θπξηόηεξεο αγνξέο πξνέιεπζεο 

ζηηο Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο είλαη ε Σνπξθία θαη κε κηθξόηεξα πνζνζηά 

αθνινπζνύλ ε Γεξκαλία θαη ε εξβία. (http://sete.gr/GR/Archiki/) 

http://sete.gr/GR/Archiki/
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαζέηνπκε ηηο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ηεο Διιάδαο ζε 

εθαη. Δπξώ γηα ηα έηε 2000 έσο 2012 θαζώο ηηο αληίζηνηρεο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο 

γηα απηά ηα έηε. Γηαπηζηώλνπκε όηη ηε κεγαιύηεξε αύμεζε ζηηο εηζπξάμεηο πνπ 

νθείινληαη ζηνλ ηνπξηζκό ζεκεηώζεθαλ ην έηνο 2006 αιιά ε κεγαιύηεξε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ζεκεηώζεθε από ην έηνο 2010 ζην έηνο 2011. Σν έηνο 2003, 

ζεκεηώζεθε ν κηθξόηεξνο αξηζκόο εηζπξάμεσλ ελώ ε κεγαιύηεξε πνζνζηηαία 

κείσζε ζεκεηώζεθε από ην έηνο 2008 ζην έηνο 2009.  

 

Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Δηζπξάμεηο 

Έηνο Δθαηνκ. Δπξώ Μεηαβνιέο 

2000 10.061,20  

2001 10.579,90 5,16% 

2002 10.284,70 -2,79% 

2003 9.495,30 -7,68% 

2004 10.347,80 8,98% 

2005 10.729,50 3,69% 

2006 11.356,70 5,85% 

2007 11.319,20 -0,33% 

2008 11.635,30 2,80% 

2009 10.400,20 -10,62% 

2010 9.611,30 -7,59% 

2011 10.504,70 9,30% 

2012 10.442,50  
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πκπεξαίλνπκε όηη ε Διιάδα δηαηεξεί κία πνιύ θαιή ζέζε ζηνλ παγθόζκην ηνπξηζκό 

ιόγσ ησλ ηζρπξώλ ζπγθξηηηθώλ ηεο πιενλεθηεκάησλ: ηεο πινύζηαο πνιηηηζκηθήο ηεο 

θιεξνλνκηάο, ηεο θπζηθήο ηεο νκνξθηάο θαη ηεο ήδε εδξαησκέλεο ζέζεο ηεο σο 

βαζηθνύ πξννξηζκνύ ζηελ Δπξώπε θαη ηε Μεζόγεην. Ωζηόζν, ε Διιάδα πζηεξεί ζε 

ζέκαηα πηνζέηεζεο ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ ηεο πξντόληνο. 

Οη πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα επεξεάδνληαη όκσο ζεκαληηθά από ηηο 

γεληθόηεξεο πξννπηηθέο ηνπ παγθόζκηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηηο εμειίμεηο, ηάζεηο θαη 

αλαδηαξζξώζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, κε βαζηθόηεξν ηνκέα 

ελδηαθέξνληνο ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο ειεθηξνληθνύ ηνπξηζκνύ. Ζ πξνζθνξά 

ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηε ρώξα καο δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηε λέα γεληάθαηαλαισηώλ πνπ είλαη εμνηθεησκέλε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηδίσο ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Αλ νηειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θηλεζνύλ κε κεγαιύηεξε 

ηαρύηεηα από εθείλεο ησλ άκεζααληαγσληζηηθώλ ρσξώλ ηεο Μεζνγείνπ, ζα 

απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα. ηελαληίζεηε πεξίπησζε, ε απεηιή απηή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαοηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ. 

Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηνπξηζηηθνύο ζθνπνύο από ηνπο θαηαλαισηέο είηε 

πξόθεηηαη γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ είηε γηα αγνξά ππεξεζηώλ θαηπξντόλησλ είλαη 

δεδνκέλε. Σν δηαδύθηην θαηαιακβάλεη εμέρνπζα ζέζε ηόζν ζηελ πιεξνθόξεζε, όζν 

θαη ζηελεπηινγή ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ. 

Ζ πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ πξνώζεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνοθάζε ρώξαο, ηόζν από ηνπο εζληθνύο θαη ηνπηθνύο θνξείο όζν θαη από ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπθιάδνπ, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη επίπεδα πνηόηεηαο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ πνπελ ηέιεη νδεγνύλ ζε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

ρώξαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή δήηεζε. Μεηνλ ηξόπν απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

αξκόδηνπο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο αιιάθαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

θιάδνπ, λα δηακνξθώζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο θαη λα θαζνξίζνπλλένπο ζηόρνπο γηα ηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνύ. Απώηεξνοζθνπόο είλαη ε ηαρύηεξε ζύγθιηζε θαη ε αύμεζε ηνπ δείθηε 

εηνηκόηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνύηνπξηζκνύ ζηε ρώξα καο. Ζ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ 

ηνπξηζκνύ κέζσ ησλ SocialΜediaαπνηειεί κηα πνιύ θαιή επθαηξία αμηνπνίεζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη λα δώζεη ζεκαληηθό πξνβάδηζκα ηνπ ειιεληθνύ 
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ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ πξνσζώληαο ηελ πινύζηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκία θαζώο θαη ηηο 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα (http://www.startupgreece.gov.gr/el) 
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 ΜΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΩΗ 
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5.1 Σι εύναι τελικϊ τα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ; 

Σα Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή αιιηώο Social Media, όπσο έρεη θαζηεξσζεί 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν αγγιηθόο όξνο, θπξηαξρνύλ ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, ελώ νη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ήηαλ επηθπιαθηηθέο ζηελ αξρή, 

αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζή  ηνπο.  Ωζηόζν,  ε  πιεηνλόηεηα  ησλ  επηηπρεκέλσλ  

επηρεηξήζεσλ, εθαξκόδνπλ πιένλ ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνύλ ζηα Social Media, 

εθκεηαιιεπόκελεο ηε δεκνηηθόηεηα ηνπο ζην επξύ θνηλό θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ. Σα Social 

Media κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο όπσο είλαη ην εκπόξην, 

ε εμππεξέηεζε πειαηώλ, ε έξεπλα, ε αλάπηπμε θαη νη δεκόζηεο ζρέζεηο.  

ύκθσλα κε ηελ B&C (2010, ζει.1550) ν όξνο “Social Media” εκθαλίζηεθε πξώηε 

θνξά ην 2004, όηαλ ην LinkedIn δεκηνύξγεζε ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνύ  

ηνπ  δηθηύνπ.  Ζ  εθαξκνγή  απηή,  είλαη  θπξίσο  έλα  online  εξγαιείν ηερλνινγίαο,  

ην  νπνίν  επηηξέπεη  ζηνπο  αλζξώπνπο  λα  επηθνηλσλνύλ  εύθνια, 

ρξεζηκνπνηώληαο   ην   δηαδίθηπν,   ώζηε   λα   κπνξνύλ   λα   κνηξάδνληαη   θαη   λα 

αληαιιάζνπλ  δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο.  

Σα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο, όπσο είλαη νη εθεκεξίδεο, ε ηειεόξαζε, ην  

ξαδηόθσλν  θαη  ηα  πεξηνδηθά,  παξέρνπλ  κνλόδξνκε  επηθνηλσλία.  Ο  Zarrella 

(2010), ππνζηεξίδεη όηη ηα πεξηνδηθά θαη νη εθεκεξίδεο δηαλέκνπλ έλα αθξηβέο 

πεξηερόκελν ζηνπο θαηαλαισηέο, ελώ νη δηαθεκηδόκελνη πιεξώλνπλ γηα ην 

πξνλόκην απηό, εηζάγνληαο ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ζην πεξηερόκελν ησλ ζειίδσλ 

απηώλ. Οη αλαγλώζηεο κε ηε ζεηξά ηνπο, απιά ελεκεξώλνληαη από ηα κέζα απηά, 

ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαθσλνύλ κε απηά πνπ δεκνζίεπζαλ νη ζπληάθηεο.  

Οη  λέεο  ηερλνινγίεο  δηθηύσλ  έρνπλ  θαηαζηήζεη  εύθνιε  ηε  δεκηνπξγία  

κελπκάησλ ή ζρνιίσλ, από νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζην 

δηαδίθηπν, δίλνληάο ηνπ ην βήκα λα ζπκθσλήζεη ή λα δηαθσλήζεη κε νηηδήπνηε  

βιέπεη ζε απηό. Μηα αλάξηεζε ζε έλα blog, έλα "tweet" ζην Twitter, ή έλα βίληεν 

ζην YouTube, κπνξεί λα αλαξηεζεί θαη λα ην δνπλ εθαηνκκύξηα άηνκα ζηε ζηηγκή. 

Γηα ην ιόγν απηό, νη δηαθεκηζηέο δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξώζνπλ ζηνπο εθδόηεο ή 

ζηνπο δηαλνκείο ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά γηα λα πξνβάιινπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο.  
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Αο πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβώο ηη είλαη ηειηθά ηα “Social  

Media”. Ζ πξώηε ιέμε πνπ ζα νξίζνπκε είλαη ην “Social”, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ  

ελζηηθηώδε  αλάγθε  ησλ  αηόκσλ,  λα  επηθνηλσλνύλ  κε  άιινπο  αλζξώπνπο.  Οη  

άλζξσπνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζε νκάδεο αηόκσλ θαη λα  

αλήθνπλ ζε απηέο. ηηο νκάδεο απηέο ζπκκεηέρνπλ άηνκα κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα,  

γεγνλόο πνπ θάλεη ηα κέιε ηεο λα λνηώζνπλ πην άλεηα, αληαιιάζνληαο ηηο απόςεηο  

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

Ζ δεύηεξε ιέμε πνπ ζα νξίζνπκε είλαη ην “Media”, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα  

κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη, ώζηε λα γίλνπλ εθηθηέο απηέο νη επαθέο ησλ  

αηόκσλ. Έλα θείκελν, ην ηειέθσλν, ε ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, κηα θσηνγξαθία, 

ή αθόκα  θαη  έλα  βίληεν,  είλαη  κέζα  ηα  νπνία  κε  ηε  βνήζεηα  ηεο  ηερλνινγίαο,  

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο αλζξώπνπο ώζηε λα γίλνπλ νη επαθέο κεηαμύ ησλ κειώλ  

ηεο νκάδαο.  

Από ηα παξαπάλσ, παξαηεξνύκε όηη ηα Social Media, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε όισλ απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ από ηνπο αλζξώπνπο, κε 

ζθνπό ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε άιια άηνκα, δεκηνπξγώληαο ζρέζεηο, 

νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα πάξνπλ κία απόθαζε όηαλ ζα είλαη έηνηκα λα 

αγνξάζνπλ έλα πξνηεηλόκελν πξντόλ” (Lon Safko, 2010).  

Σα Social Media θαη ε επηξξνή ηνπο ζήκεξα, απμάλνληαη κε ηαρείο ξπζκνύο. Ζ  

επηηπρία  γηα  ηα  θνηλσληθά  κέζα  καδηθήο  ελεκέξσζεο,  είλαη  έλαο  δηαγσληζκόο  

δεκνηηθόηεηαο. Με ηελ έλλνηα, όηη ην άηνκν ην νπνίν έρεη ηε κεγαιύηεξε επηξξνή  

ζηνπο θίινπο ηνπ ¨ληθάεη¨. Ζ ηδέα απηή πηνζεηείηαη από ηηο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπό 

ηελ πξνζέιθπζε αηόκσλ ή θαιύηεξα νκάδσλ, νη νπνίεο λα θαηαθέξνπλ λα 

πξνσζήζνπλ έλα  πξντόλ  ή  κία  ππεξεζία  κε  ηνλ  δηθό  ηνπο  ηξόπν,  ζε  όζν  ην  

δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα θαζηζηά ηελ 

επηηπρία ησλ Social Media, ηζόηηκε κε ηνπο ζηόρνπο ηεο δηαθήκηζεο κηαο εηαηξίαο.  

Οη θνηλόηεηεο ησλ Social Media, επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλδεζνύλ  

κε ηνπο πειάηεο ηνπο κε έλαλ εληππσζηαθό ηξόπν. Δίλαη έλα παγθόζκην θαηλόκελν 

πνπ  ζπκβαίλεη  ζε  όιεο  ηηο  αγνξέο  θαη  ζρεδόλ  ζε  όιεο  ηηο  βηνκεραλίεο.  Οη 

επηρεηξεκαηίεο  ζα  πξέπεη  λα  έρνπλ  θαηά  λνπ,  όηη  όηαλ  επηηξέπνπλ  ζηνπο 

κειινληηθνύο πειάηεο λα αιιειεπηδξνύλ κε ην εκπνξηθό ζήκα ηεο επηρείξεζεο, 
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έρνπλ ηελ επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Παξόια απηά, ζεκαληηθό είλαη λα 

αλαθεξζεί όηη θαη ε δέζκεπζε πξνο ην θνηλό, είλαη ηεξάζηηα.  

ηελ πεξίπησζε ηεο βηνκεραλίαο, ηα Social Media πξνζθέξνπλ επλντθή ζέζε  

ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο, δίλνληάο ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο θαη κηα ζπλαξπαζηηθή  

εκπεηξία  κε  ηνπο  θαηαλαισηέο.  Σν 48%  ησλ ελειίθσλ, έρνπλ ινγαξηαζκό  ζην 

MySpace ή ζην Facebook θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009, πεξίπνπ πέληε εθαηνκκύξηα  

άλζξσπνη  θάζε  κήλα,  δεκηνύξγεζαλ  ινγαξηαζκό  ζην  Twitter.  Ο  αξηζκόο  ησλ  

ελήιηθσλ ρξεζηώλ ηνπ Twitter απμήζεθε από 1,2 εθαηνκκύξηα ην 2009, ζε 18,1  

εθαηνκκύξηα  ην 2010.  Δπηπιένλ,  νη  γπλαίθεο  ειηθίαο 55+,  είλαη  ε  ηαρύηεξα  

αλαπηπζζόκελε δεκνγξαθηθά θαηεγνξία πνπ αθνξά ην Facebook, εληζρύνληαο ηελ 

άπνςε όηη δελ είλαη κόλν νη λέεο γεληέο πνπ επσθεινύληαη από ηε ρξήζε ησλ Social 

Media (Freeman, 2009). 

 

 

5.2 Κατηγορύεσ Μϋςων Κοινωνικόσ Δικτύωςησ 

 

 

Σα   Social   Media   ραξαθηεξίδνληαη   από   ηηο   δπλαηόηεηεο   δηαζύλδεζεο   θαη 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπο, ελώ ην πεξηερόκελό ηνπο δεκηνπξγείηαη από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Μέζα από ηα κέζα θνηλσληθήο δθηύσζεο, ηα άηνκα ή νη 

νκάδεο κπνξνύλ λα   δεκηνπξγήζνπλ,   λα  νξγαλώζνπλ,  λα  επεμεξγαζηνύλ,   λα   

ζρνιηάζνπλ   θαη κνηξαζηνύλ ην πεξηερόκελν ησλ κελπκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηαθηηθά ηα Social Media γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο. Καηαηάζζνληαη ζε νξηζκέλα είδε ή θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα θαη 

ηε ρξεζηκόηεηα πνπ έρνπλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

 Blogs. Σν “blog” είλαη ε ζύληνκε εθδνρή ηεο ιέμεο Weblog. Έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ώζηε λα είλαη εύθνιε ε πξνζζήθε λέσλ θαηαρσξήζεσλ, 

πξνζθέξνληαο ελεκέξσζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, πνιύ πην ζπρλά από όηη έλαο 

παξαδνζηαθόο ρώξνο. Σα blogs είλαη κηα κνξθή δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν, 

θαζηεξώλνληάο ηα σο έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο. ηελ αξρή ήηαλ κηα 

πξνζσπηθή ηζηνζειίδα, ε νπνία ρξεζηκνπνηνύηαλ   ζαλ   έλα   εκεξνιόγην   
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ή   έλα   πεξηνδηθό.   Πιένλ   ηα   blogs, ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα  ηελ  

πξνζζήθε  λέσλ  θαηαρσξήζεσλ  από  ηνπο  ρξήζηεο, κεηαηξέπνληαο ηα ζε 

κηα δηαδξαζηηθή ηζηνζειίδα. (Dr.Thomas, 2005) 

 Socialnetworks. Σα  Social  networks,  είλαη  ηζηνζειίδεο  νη  νπνίεο  

επηθεληξώλνληαη  ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ αηόκσλ, ηα 

νπνία έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηόηεηεο. Ζ θνηλσληθή δηθηύσζε 

ησλ αηόκσλ   γίλεηαη   θαη   πξόζσπν   κε   πξόζσπν,   ζηνπορώξνπο 

εξγαζίαο, ζηα παλεπηζηήκηα θαη γεληθόηεξα ζε νπνηνλδήπνηε 

ρώξνζπλαζξνίδνληαηάλζξσπνη.(http://en.wikipedia.org/wiki/Social_netwo

rk) 

 Microblogs. Σα  Microblogs  είλαη  ηζηνζειίδεο,  νη  νπνίεο  πεξηέρνπλ  

κελύκαηα  κηθξνύ πεξηερνκέλνπ (έσο 140  ραξαθηήξεο),  ηα  νπνία  

αλαξηώληαη  ζην  δηαδίθηπν.  Σα κελύκαηα απηά κπνξνύλ λα είλαη έλα 

θείκελν, κία εηθόλα, έλαο ζύλδεζκνο ή έλα κηθξό βίληεν. Σν Microblogging, 

έρεη γίλεη δεκνθηιέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ θίισλ πνπ αλαλεώλνπλ ζπρλά 

ην πεξηερόκελν ησλ κελπκάησλ ηνπο, αθινπζώληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, 

δεκηνπξγώληαο κηα αίζζεζε online θνηλόηεηαο. (Dr.LeClerc, 2009, ζει. 1-

2). 

 WikisΣν Wiki είλαη έλα ινγηζκηθό “web server”, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζην πεξηερόκελό ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία είλαη ην 

θιεηδί γηα ην Wiki, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί σο έλα ηζρπξό ζύζηεκα γηα ηηο 

δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο, γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθώλ 

ηόπσλ. ε αληίζεζε κε ηα blogs θαη ηα θόξνπκ, όινη  νη  ρξήζηεο κπνξνύλ  

λα ζπλεηζθέξνπλ  θαη λα επεμεξγαζηνύλ  ην ππάξρνλ πεξηερόκελν. (Sharon 

Housley).  

ε απηή ηε ζέζε ζα ήζεια λα αλαθέξσ όηη ππάξρνπλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

socialmedia όπσο γηα παξάδεηγκα ην VideoSharing, Podcastsθ.α. ηα νπνία δελ ηα 

αλαθέξνπκε δηόηη βξίζθνληαη εθηόο ησλ νξίσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Μάιηζηα, 

ζηελ επόκελε ελόηεηα, παξνπζηάδνληαη κεξηθά από ηα πην δηαδεδνκέλα κέζα  

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όζνλ  αλαθνξά ηε ρξήζε ηνπο από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο  

αλζξώπνπο. Σα κέζα απηά, ρξεζηκνπνηνύληαη είηε γηα ηηο αλάγθεο πξνώζεζεο ησλ  

πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο, είηε γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο  

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
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επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηώλ ηνπο, κε άιια άηνκα. Μέζα από ηελ πιεζώξα ησλ  

θνηλσληθώλ κέζσλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν, ζα παξνπζηαζηνύλ εθείλα ηα νπνία  

δηαζέηνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο θαη είλαη πην δεκνθηιή ζηε ρώξα καο. 

 

5.3Οι δημοφιλϋςτερεσ ιςτοςελύδεσ μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ 

 

 Facebook. Σν Facebook είλαη κία ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ 

μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004. Ηδξπηήο ηεο είλαη ν 

Mark Zuckerberg, καδί κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ Eduardo Saverin, Dustin 

Moskovitz θαη Chris Hughes. ηόρνο ηνπο ήηαλ ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία 

κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, ζην νπνίν ήηαλ θαη νη 

ίδηνη θνηηεηέο.Αξρηθά νη ρξήζηεο πνπ είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ήηαλ κόλν 

νη θνηηεηέο ηνπ Harvard, ελώ αξγόηεξα, επεθηάζεθε θαη ζε άιια 

παλεπηζηήκηα θαη θνιέγηα, κε απνηέιεζκα από ην 2007 λα έρεη θηάζεη πιένλ 

ε ππεξεζία ηνπ facebook λα είλαηπξνζβάζηκε ζε θάζε άηνκν 

παγθνζκίσο,πνπ ε ειηθία ηνπ μεπεξλά ηα 13 ρξόληα.  

 Πωο όκωο ρξεζηκνπνηνύλ ην Facebook? Γηα λα κπνξνύλ ηα άηνκα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην facebook, ζα πξέπεη λα εγγξαθνύλ θαη  λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνζσπηθό πξνθίι. Ζ δηαδηθαζία είλαη εύθνιε θαη ρσξίο 

θόζηνο. Οη ρξήζηεο ηνπ facebook κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ άιινπο  

αλζξώπνπο θαη λα ηνπο δεηήζνπλ λα γίλνπλ “θίινη”. Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο, 

κπνξνύλ είηε λα απνδερζνύλ ηελ πξόηαζε (Confirm), είηε λα ηελ 

απνξξίςνπλ (Ignore). Με ηνπο “θίινπο”  ηνπο  ηώξα,  κπνξνύλ  λα  

επηθνηλσλνύλ,ζηέιλνληαο  κελύκαηα  ή θάλνληαο chat, όπσο επίζεο θαη λα 

κνηξάδνληαη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Οη ρξήζηεο, κπνξνύλ λα ελεκεξώλνπλ, 

όζν ζπρλά ζέινπλ ην πξνθίι ηνπο, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηε πξνζσπηθή ηνπο 

δσή ή αθόκα θαη γηα ην πνπ βξίζθνληαη, ρξεζηκνπνηώληαο  ζπγθεθξηκέλεο  

εθαξκνγέο.   

 Σν   twitter   είλαη   κηα   δηαδηθηπαθή   ππεξεζία   θνηλσληθήο   δηθηύσζεο   

θαη microblogging ππεξεζία, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε άιια άηνκα, κε ηα νπνία έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα. Ηδξύζεθε 

από ηνλ Jack Dorsey ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε 
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ηνλ Ηνύιην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ. Σν twitter έρεη γίλεη γλσζηό παγθνζκίσο, κε 

πάλσ από 300 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ην 2011 θαη ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο 

“SMS ηνπ δηαδηθηύνπ”. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο microblogging 

ππεξεζίαο, δηόηη ηα κελύκαηα πνπ θνηλνπνηνύλ νη ρξήζηεο, ηα ιεγόκελα 

“tweets”, έρνπλ κέρξη 140 ραξαθηήξεο. 

Πωο θάπνηνο δεκηνπξγεί ινγαξηαζκό? Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη ρξήζηεο 

ηνπ twitter, ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζηελ ππεξεζία, ε νπνία είλαη δσξεάλ, θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκό κε ηα ζηνηρεία ηνπ. Μεηά από απηή ηε 

δηαδηθαζία, ν ινγαξηαζκόο ηνπ είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο 

πνπ έρεη πεηύρεη, δηόηη είλαη κία πνιύ απιή θαη εύρξεζηε ηζηνζειίδα. ηε 

ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη άιινπο εγγεγξακκέλνπο  

ρξήζηεο ηνπ twitter, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ηνπ, θίινη ηνπ, ζπγγελείο ηνπ ή 

αθόκα θαη άηνκα ηα νπνία δελ γλσξίδεη. ύκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ twitter, ν 

ρξήζηεο θάλεη “following”. Σα κελύκαηα όκσο πνπ ζηέιλεη ν ρξήζηεο γηα λα ηα 

δνπλ νη άιινη ρξήζηεο ηνπ twitter, ζα πξέπεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ θαη εθείλνη. 

Οη ρξήζηεο νη νπνίνη αθνινπζνύλ έλαλ άιινλ ρξήζηε, ιέγνληαη “followers”. 

Δπίζεο κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα  ζηείιεη  πξνζσπηθό  κήλπκα  ζε  έλαλ  άιιν  

ρξήζηε (εζσηεξηθά),  ρσξίο  λα δεκνζηεπηεί ζηνπο άιινπο ρξήζηεο.(Wikipedia, 

2012, Twitter). 

 YouTube.Σν YouTube είλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία, ε νπνία αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία Video Sharing. Δπηηξέπεη ζηνλ νπνηνδήπνηε άλζξσπν λα 

αλεβάζεη, λα δεκνζηεύζεη ςεθηαθά  βίληεν  θαη  λα  ηα  κνηξαζηεί  κε  

άιινπο  αλζξώπνπο.  Σν  YouTube δεκηνπξγήζεθε ην 2005, από ηξείο 

πξώελ ππαιιήινπο ηεο PayPal θαη ζύκθσλα κε ην πεξηνδηθό “Times”, 

ζεσξήζεθε σο ε εθεύξεζε ηνπ 2006. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2006, 

αγνξάζηεθε από ηε Google θαη από ηόηε ιεηηνπξγεί σο ζπγαηξηθή ηεο. 

Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη Adobe Flash Video, ώζηε λα κπνξεί  

λα εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιία πεξηερνκέλσλ θηηαγκέλσλ από ηνπο ρξήζηεο. 

Σέηνηνπ είδνπο πεξηερόκελα είλαη, θιηπ ηαηληώλ, ηειεόξαζεο, βίληεν θαη 

κνπζηθήο, όπσο επίζεο θαη εξαζηηερληθά πεξηερόκελά, όπσο είλαη ηα video 

blogging θαη ηα ζύληνκα video.Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

YouTube, έρεη θνξησζεί από απινύο αλζξώπνπο, αλ θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο, όπσο θαη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, παξέρνπλ  ην πιηθό ηνπο, 
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ιόγσ ηεο εηαηξηθήο ηνπο ζρέζεο κε ην YouTube. Απηή ηε ζηηγκή ην 

YouTube έρεη εθαηνκκύξηα επηζθέςεηο εκεξεζίσο ζε όιν ηνλ θόζκν. Όινη 

κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ, λα θαηεβάζνπλ ή λα ζρνιηάζνπλ ηα βίληεν   

πνπ   βξίζθνληαη   ζηηο   ζειίδεο   ηνπ.   Όινη   κπνξνύλ   λα   βιέπνπλ   ηηο  

απνζεθεπκέλεο ςεθηαθέο ηαηλίεο (βίληεν), ελώ ηα εγγεγξακκέλα κέιε 

κπνξνύλ λα απνζεθεύνπλ απεξηόξηζην αξηζκό ηαηληώλ κε ρξνληθό όξην 

δεθαπέληε ιεπηώλ ην θάζε βίληεν.(Wikipedia, 2012, YouTube). 

Πσο γίλεηαη θάπνηνο ρξήζηεο ηνπ YouTube? Γηα λα γίλεη έλα άηνκν ρξήζηεο 

ηνπ YouTube, ην κόλν πνπ πξέπεη λα θάλεη  

είλαη λα πιεθηξνινγήζεη ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ηε ιέμε “YouTube”. 

Μόιηο αλνίμεη ηελ ηζηνζειίδα, ζην πάλσ κέξνο ππάξρεη ε ιέμε “Search”, 

δίπια ζηελ νπνία ππάξρεη έλα θνπηάθη όπνπ κπνξεί λα γξάςεη νηηδήπνηε 

ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη ν ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα, γξάθνληαο ηε ιέμε 

“Funny Videos”, ζα βγεη κία ιίζηα κε ρηιηάδεο αζηεία βίληεν πνπ κπνξεί λα 

δεη. ηελ παξαθάησ εηθόλα, παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή  

ζειίδα ηνπ YouTube.  

 

 Flickr . Σν Flickr είλαη κηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε νπνία 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ  Photo Sharing ηζηνζειίδσλ θαη  

δεκηνπξγήζεθε γηα λα θηινμελεί θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Σν Flickr 

ηδξύζεθε από ηελ εηαηξία Ludicorp ην 2004 θαη εμαγνξάζηεθε από ηελ 

Yahoo ην 2005. Ζ Yahoo αλέθεξε όηη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2011, ην  

Flickr  είρε  ζπλνιηθά 51  εθαηνκκύξηα  εγγεγξακκέλα  κέιε  θαη 80  

εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο. Δπίζεο, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2011 ε ηζηνζειίδα 

αλέθεξε όηη θηινμελεί πάλσ από 6 δηζεθαηνκκύξηα εηθόλεο θαη όηη ν 

αξηζκόο απηόο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζηαζεξά, ζύκθσλα κε πεγέο 

πιεξνθόξεζεο.  

Πσο δεκηνπξγείηαη ινγαξηαζκόο; Πξέπεη όκσο λα δεκηνπξγεζεί 

ινγαξηαζκόο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα αλεβάζεη θάπνην 

πεξηερόκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Flickr. Ζ εγγξαθή, επίζεο, επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζειίδα πξνθίι πνπ πεξηέρεη θσηνγξαθίεο θαη 

βίληεν πνπ  έρνπλ αλεβάζεη νη ίδηνη, κε  δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπλ θαη έλαλ 
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άιιν ρξήζηε ηνπ Flickr σο επαθή. Ζ εγγξαθή ζην Flickr κπνξεί λα είλαη είηε 

δσξεάλ,  είηε  επί  πιεξσκή.  ηελ  δεύηεξε  πεξίπησζε  παξέρνληαη  

πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα ζηνπο ρξήζηεο. (Wikipedia, 2012, Flickr). 

 

 

5.4Μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ  ωσ μϋςο ςτρατηγικόσ Marketing 

 

Σα  Social  Media δελ  απνηεινύλ κόλν ηε  λέα  ηερλνινγία, αιιά  είλαη  νη  

θηλεηήξηνη  κνρινί,  γηα  κηα  ζεκειηώδε  αιιαγή  ζηελ  ζηξαηεγηθή  κάξθεηηλγθ  

ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ έλλνηα όηη ηα Social Media, έρνπλαιιάμεη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν νη νξγαλώζεηο θαη νη πειάηεο ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο (Angel & 

Sexsmith, 2009).   Οη   Social   Media   ηζηνζειίδεο, πξνζθέξνπλ   κηα   εληαία   

πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο, όπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξνύλ 

κε  άιινπο ρξήζηεο ζε ηαπηόρξνλε βάζε. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα, ηα ζπκβαηηθά 

θαλάιηα ηνπ κάξθεηηλγθ ζηαδηαθά λα δηαιύνληαη ή θαιύηεξα λα αθνκνηώλνληαη ζε 

έλα παγθόζκην δίθηπν πνπ ηξνθνδνηείηαη από ην δηαδίθηπν (Ranchhod, 2004). 

Απηόο  είλαη  θαη  ν  ιόγνο  πνπ  ηα  Social  Media,  είλαη  ζηελ  θνξπθή  ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα πνιιά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα. Οη εθαξκνγέο 

ησλ Social Media, όιν θαη πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύληαη από επηρεηξήζεηο όισλ 

ησλ κεγεζώλ, αλεμάξηεηα από ην αλ έρνπλ θεξδνζθνπηθό ή κε ραξαθηήξα. Οη 

ππεύζπλνη πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ ηξόπνπο κε ηνπο  

νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα θάλνπλ θεξδνθόξα, ηε ρξήζε απηώλ ησλ 

εθαξκνγώλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο, έρνπλ θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ επηθνηλσλία ελόο 

άηνκνπ κε εθαηνληάδεο ή θαη κε ρηιηάδεο άιινπο αλζξώπνπο ζε παγθόζκην επίπεδν 

(Mangold & Faulds, 2009). Ζ αληίιεςε όισλ απηώλ ησλ ηεξάζηησλ δπλαηνηήησλ, 

έθαλε ηνπο δηεπζπληέο κάξθεηηλγθζε όιν ηνλ θόζκν, λα ιάβνπλ ππόςε ηα Social 

Media, σο έλα λέν ζηνηρείν κέζα ζηελ παξαδνζηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Σα Social Media κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο πβξηδηθό ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο  

πξνώζεζεο,  επεηδή  κε  ηελ  παξαδνζηαθή  έλλνηα,  επηηξέπεη  ζηηο  εηαηξείεο  λα 

επηθνηλσλνύλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο, ελώ κε ηελ κε παξαδνζηαθή έλλνηα, επηηξέπεη 

ζηνπο πειάηεο λα επηθνηλσλνύλ απεπζείαο ν έλαο κε ηνλ άιιν. Σν πεξηερόκελν θαη 

νη ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ησλθαηαλαισηώλ, είλαη έμσ από ηνλ 
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άκεζν  έιεγρν  ησλ  δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ.  Απηό  έξρεηαη  ζε  αληίζεζε  κε  ην 

παξαδνζηαθό κνληέιν κάξθεηηλγθ, όπνπ ζηελ επηθνηλσλία ππάξρεη πςειόο βαζκόο 

ειέγρνπ. Απηό έρεη νδεγήζεη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, λα πξέπεη λα κάζνπλ λα 

δηακνξθώλνπλ ηηο ζπδεηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ, θαηά ηξόπν πνπ λαζπλάδεη κε ηελ 

απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο (Mangold & Faulds, 2009).  

Από όια όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Social Media κπνξεί λα αλαθεξζνύλ ελ ζπληνκία σο 

εμήο (Marken, 2009):  

1.  Σα Social Media παξέρνπλ κηα, κε θηιηξαξηζκέλε πξνβνιή ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηώλ, έηζη ώζηε νη επηρεηξήζεηο λα κπνξνύλ λα 

δνπλ, ηη ζα επεξεάζεη ζην κέιινλ ηελ επηρείξεζήο ηνπο.  

2.  Ζ “Word of mouth” επηθνηλσλία, ειέγρεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ αληίιεςε 

θαη ηελ απνδνρή ησλ θαηαλαισηώλ.  

3.  Οη θνηλόηεηεο ησλ ρξεζηώλ θαη ηα blogs παξέρνπλ πνιύηηκα ζρόιηα, 

όπσο είλαη νη απόςεηο ησλ ρξεζηώλ.  

4.  Σα Social Media κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθέο εθζηξαηείεο 

ησλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο.  

5.  Σα  Social  Media  είλαη  κηα  αξέλα  ζηελ  νπνία  θπξηαξρνύλ  

επαλαζηάηεο (θαηαλαισηέο).  

6.  Σα  Social  Media  γίλνληαη  νινέλα  θαη  πην  ζεκαληηθά,  όζνλ  αθνξά  

ηνλ επεξεαζκό ηεο πνξείαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο.  

7.  Σα   Social   Media   παξέρνπλ   κηα  κνλαδηθή   επθαηξία   λα   ζπλδεζνύλ  

νη επηρεηξήζεηο  κε  ηνπο  πειάηεο,  ώζηε  λα  απνθηήζνπλ  ηελ  απαξαίηεηε 

αλαηξνθνδόηεζε θαη λα δηδαρζνύλ από απηήλ 

Από ηα παξαπάλσ, είλαη εκθαλέο όηη κηα λέα πεγή δεδνκέλσλ γηα ηνπο  

θαηαλαισηέο αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πξνέξρεηαη απεπζείαο από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Σα δεδνκέλα απηά, είλαη νη πξαγκαηηθέο ζθέςεηο, 

νη εκπεηξίεο θαη ηα  ζρόιηα  πνπ  εθθξάδνληαη  από  ηνπο  θαηαλαισηέο, κέζα 

από  ηηο  ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Γεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη 

από ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ θαη λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο δεκόζηα γηα 
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ηαπξντόληα πνπ πξνηηκνύλ, όπσο επίζεο θαη γηα ηα πξντόληα πνπ 

απνξξίπηνπλ. Από ηε ζέζε απηή πνπ βξίζθνληαη, έρνπλ ηε δύλακε λα  

επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντόλησλ ηεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ βγαίλνπλ θεξδηζκέλεο από απηή ηελ 

θαηάζηαζε, είλαη εθείλεο νη νπνίεο   αλαπηύζζνπλ   ζηξαηεγηθέο   θαη   

ηαθηηθέο,   ώζηε   λα   ελεκεξσζνύλ,   λα θαηαλνήζνπλ, λα αλαιύζνπλ θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηε λέα ηζρπξή ηάζε.(Baker, 2009) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 

6.1 ΑΠΟΥΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑ ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΙΚΣΤΩΗ 

 

 

Ζ έιεπζε ησλ Social Media έρεη αλνίμεη έλα λέν δξόκν, όζνλ αλαθνξά ηε  

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε. Ο 

παξαδνζηαθόο ηξόπνο δηαθήκηζεο «Word of Mouth» έρεη αληηθαηαζηαζείαπό ην «e-

Word of Mouth», θαζώο   νη   θαηαλαισηέο,   όιν   θαη   πεξηζζόηεξν   

απεπζύλνληαη   ζε   ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο πξηλ αγνξάζνπλ έλα πξντόλ. 

Απηό ζεκαίλεη, όηη ηα Social Media επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. (Rahul Pandita,  

2011).  

Αλ  θαη  νη  πεξηζζόηεξεο  εηαηξείεο  απηέο  ηηο  κέξεο  δηαζέηνπλ  επίζεκε  

ηζηνζειίδα,  ε  νπνία  έρεη  πιήξε  ελεκέξσζε  ζρεηηθά  κε  ηα  πξντόληα  ηεο,  νη 

θαηαλαισηέο ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη κε κηα εηαηξεία (αγνξάδνπλ ην πξντόλ πνπ 

πξνζθέξεη), αθνύ ελεκεξσζνύλ από θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ήδε αγνξάζεη ην 

πξντόλ απηό, δηαβάδνληαο ηα ζρόιηα θαη ηηο θξηηηθέο ηνπο ζην δηαδίθηπν. Απηό 

ζπκβαίλεη  δηόηη,  πξηλ  ηελ  αγνξά  θάπνηνπ  πξντόληνο,  ν  θαηαλαισηήο  ζέιεη  

λαβεβαησζεί όηη ην πξντόλ είλαη ην θαιύηεξν ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαη πξνζθέξεη 

θαιή πνηόηεηα ζηελ ζσζηή ηηκή.Όπσο είλαη γλσζηό, νη δηαθεκίζεηο δελ δείρλνπλ 

πάληα ηελ αιήζεηα ζρεηηθά  

κε ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, δηόηη θάζε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη ηελ ππεξνρή ησλ 

πξντόλησλ ηεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο, απιά θαη κόλν γηα λα θεξδίζεη πειάηεο. Ζ 

λννηξνπία απηή ησλ επηρεηξήζεσλ, έρεη θάλεη ηα Social Media λα έρνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν  ζηνλ  θαζνξηζκό  ηεο  αγνξαζηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ησλ  θαηαλαισηώλ.  Οη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντόλ,πεξηγξάθνπλ ηελ εκπεηξίαηνπο, 

ελεκεξώλνληαο ηνπο πηζαλνύοθαηαλαισηέο γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ πξντόληνο, βνεζώληαο έηζη, ζηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλΟη θαηαλαισηέο 

είλαη πην πηζαλό λα εκπηζηεπηνύλ εθείλνπο πνπ δίλνπλ κηα ακεξόιεπηε πιεξνθνξία 

γηα ην πξντόλ, ζε ζύγθξηζε κε έλαλ δηαθεκηζηή, ν νπνίνο πιεξώλεηαη γηα λα 

πξνσζήζεη ην πξντόλ. Σα Social Media δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο από 
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όιν ηνλ θόζκν, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλόηεηα θαηαλαισηώλ, δίλνληάο ηνπο ην 

βήκα λα δηαθεκίζνπλ ή λα δπζθεκίζνπλ έλα πξντόλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία.  

Γηάθνξεο εηαηξίεο έρνπλ πξνβεί ζε έξεπλεο, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο  

επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ηα Social Media ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ. Από 

ηηοέξεπλεο απηέο, έρεη δηαπηζησζεί όηη νη θαηαλαισηέο ζα ήζειαλ λα έρνπλ κηα πην 

“ζηελή”   ζρέζε  κε   ηηο   επηρεηξήζεηο,   έηζη   ώζηε   λα   κπνξνύλ   πην   εύθνια   

λα επηθνηλσλνύλ, εθθξάδνληαο ηελ άπνςε ηνπο ή αθόκα θαη ηα παξάπνλά ηνπο γηα 

ηα πξντόληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Μεαπηό ηνλ ηξόπν, πηζηεύνπλ όηη ζα 

ιακβάλεηαη πεξηζζόηεξν  ππόςε  ε  γλώκε  ηνπο  θαη  νη  επηρεηξήζεηο  ζα  ηνπο  

πξνζθέξνπλ πξντόληα, ηα νπνία ζα είλαη πην θνληά ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπο.  

Γεδνκέλεο ηεο θύζεο ησλ Social Media, νπνηαδήπνηε άπνςε εθθξάδεηαη,  

ζεηηθή ή αξλεηηθή γηα έλα πξντόλ ή κία ππεξεζία, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη 

εύθνιε πξόζβαζε ζε απηή. Γηόηη, αλ δελ έρεη βξεη ηνλ ηξόπν λα εηζρσξήζεη ζηελ 

παγθόζκηα θνηλόηεηα ησλ θαηαλαισηώλ, ζεκαίλεη όηη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο 

επηρείξεζεο, κπνξεί λα βξεζεί αληηκέησπε κε ζνβαξά πξνβιήκαηα κέζα ζε ιίγε 

ώξα.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο θαηαλαισηήο έρεη θαηά λνπ λα αγνξάζεη θάπνην  

πξντόλ κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο, αιιά δηαβάζεη θάπνηεο όρη θαη ηόζν θαιέο θξηηηθέο 

γηα ηελ εηαηξεία θαη ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ, νη πηζαλόηεηεο λααγνξάζεη ην πξντόλ 

ζα κεησζνύλ. Απηό ζα έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα, ηε κείσζε ησλ εζόδσλ ηεο 

επηρείξεζεοελώ  ζηελ  αληίζεηε  πεξίπησζε,  κηα  ζεηηθή  πιεξνθνξία,  ζα  είρε  

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εληζρύζεη ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνοΣα Social Media 

δίλνπλ κηα λέα επθαηξία, ηόζν ζηηο επηρεηξήζεηο, όζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο, λα 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Γηα ην ιόγν απηό, νη ππεύζπλνη 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεηλα πξνβιέςνπλ κηα ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία ζα είλαη 

αηζζεηή επαξνπζία ηνπο ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ην έρνπλ 

κεξηκλήζεη απηό, αιιά γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε παξνπζία ηνπο, ζα πξέπεη ε 

ηζηνζειίδα ηνπο λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκε ζην επξύ θνηλό. Ο  

ιόγνο είλαη όηη ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζε κία ηζηνζειίδα, κεαπνηέιεζκα νη 

εθαξκνγέο ηεο, πνιιέο θνξέο λα κελ είλαη επαλάγλσζηεο θαη εύθνιεο ζηε ρξήζε 
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ηνπο. Έηζη, είλαη πνιύ ζεκαληηθό ε επηρείξεζε λαδηαζέηεη κία νξγαλσκέλε θαη 

απιήζηε ρξήζε ηζηνζειίδα, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο.  

 

 

6.2 Πλεονεκτόματα χρόςησ των SocialMedia ςτισ επιχειρόςεισ: 

 

O Weber (2009), ζεσξεί όηη ην Social Media Marketing κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

από κηα επηρείξεζε, γηα ηελ επίηεπμε δηαθόξσλ ζηόρσλ όπσο είλαη (Weber, 2009): 

 Ζ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηώλ.  

 Ζ βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηώλ.  

 Ζ  βειηίσζε  ησλ  θαλαιηώλ  επηθνηλσλίαο,  γηα  θαιύηεξε  ζρέζε  κε  

ηνπο πειάηεο.  

 Ζ δεκηνπξγία κεξηδίνπ αγνξάο.  

 Ζ δεκηνπξγία θήκεο ηνπ ζήκαηνο (Brand awareness).  

 Ζ ελίζρπζε ησλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο από ηηο πσιήζεηο ησλ 

αγαζώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ.  

 Ζ βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο επέλδπζεο marketing.  

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηώλ ζε 

θηιαλζξσπηθέο ή πνιηηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

 Καη ηέινο, ε αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα όπσο είλαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θ.α. 
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6.3Γιατύ όμωσ οι επιχειρόςεισ να εφαρμόςουν τα Social Μedia; 

 

Όπσο  έρεη  παξαηεξεζεί  ηα  ηειεπηαία  ρξόληα,  όινη  αζρνινύληαη  θαη 

αλαθέξνληαη ζην SocialMediaMarketing. Σα πάληα δεκνζηεύνληαη κέζσ Facebook, 

Twitter θαη γεληθόηεξα κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Οη άλζξσπνη 

πνπ αζρνινύληαη κε ηα Social Media, γλσξίδνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο θνηλσληθέο 

ηζηνζειίδεο πνπ ππάξρνπλ, πνηεο από απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα απηνύο, αιιά δελ 

γλσξίδνπλ ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην Social 

Media Marketing. 

 Ο ιόγνο είλαη πνιύ απιόο, απιά επεηδή ιεηηνπξγεί. Σελ Άλνημε ηνπ 2011, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα από ηελ Constant Contact‟s πνπ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο πξννπηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ήηαλ (Constant 

Contact‟s, 2011):  

Σν  95%   ησλ   ηδηνθηεηώλ  κηθξώλ  επηρεηξήζεσλ   δήισζε   όηη  όρη   κόλν 

ρξεζηκνπνηνύλ  ην  Facebook,  αιιά  ην 82%  από  απηνύο,  ζεσξνύλ  όηη  είλαη 

απνηειεζκαηηθό. ηελ ίδηα έξεπλα, ην 81% απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα ην 

Social  Media  Marketing  γηα  ηε  επηθνηλσλία  κε  ηνπο  πειάηεο  ηνπο,  είπαλ  όηη 

αλακέλνπλ  λα  απμήζνπλ  ηηο  πσιήζεηο  ηνπο  ην  επόκελν  έηνο.  Δίηε  επεηδή  νη 

επηρεηξήζεηο ςάρλνπλ  λα βξνπλ λένπο πειάηεο ή είηε, επεηδή ζέινπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο ίδηνπο.  

Παξαθάησ  παξνπζηάδνληαη  10  ιόγνη  γηα  ηνπο  νπνίνπο  ζα  πξέπεη  νη  

επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιάβνπλ ην Social Media Marketing ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπο 

(Constant Contact‟s, 2011):  

1.  Σα  Social  Media  επεθηείλνπλ  ην  εκπνξηθό  ζήκα  ηεο  επηρείξεζεο  θαη  

“ζηελεύνπλ” ηηο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη ζηόρνη 

κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο, είλαη ε εύξεζε λέσλ πειαηώλ γηα ηελ αύμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ε παξακνλή ησλ πθηζηάκελσλ πειαηώλ ζηελ θνξπθή ησλ   

πξνηηκήζεσλ   ηνπο.  Οη   επηρεηξήζεηο   κέζσ   ηνπ   Social   Media   Marketing  

ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα κέζα κάξθεηηλγθ, όπσο είλαη ην email κε ην νπνίν 

ζηέιλνπλ κελύκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

επεθηαζνύλ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ  πνπ  πξνζθέξνπλ  νη  θνηλσληθέο  
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ηζηνζειίδεο,  ζε  άιιεο  παξόκνηνπ πεξηερόκελνπ  ηζηνζειίδεο, όπνπ νη πειάηεο 

θαη ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο, ζπδεηνύλ θαη εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο.  

Ζ ζεκαληηθόηεηα ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, είλαη πνιύ κεγάιε. Για παράδειγμα, 

έλαο   πειάηεο   ελεκεξώλεη   θάπνηα   άιια   άηνκα   γηα   έλα   πξντόλ,   κέζσ   

κηαο θνηλνπνίεζεο πνπ θάλεη ζην δηαδίθηπν ή ζπδεηάεη γηα ην πόζν 

ηθαλνπνηεκέλνο είλαη από ηελ επηρείξεζε. Με ηηο θηλήζεηο ηνπ απηέο, πξνζθέξεη 

ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζην πξντόλ θαη γλσζηνπνηεί ηηο απόςεηο ηνπ ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί ε επηρείξεζε λα μνδέςεη ρξήκαηα γηα ηελ πξνβνιή ηεο απηή. 

Οπζηαζηηθά, ν ρξήζηεο δηαθεκίδεη ηελ επηρείξεζε από κόλνο ηνπ. Απηό δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλδεζνύλ κε πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο, 

θέξλνληάο ηνπο πην θνληά ζε λέεο επηρεηξήζεηο, κέιε θαη αγνξαζηέο. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζύκθσλα κε ην HubSpot, νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 

Twitter θαηά κέζν όξν δύν θνξέο ην κήλα, θπξηαξρνύλ πεξηζζόηεξν ζε ζύγθξηζε 

κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηνύλ.  

 

2. Οη Social Media ηζηνζειίδεο είλαη δεκνθηιήο ζην επξύ θνηλό. Σν Facebook 

είλαη ε κνλαδηθή ηζηνζειίδα πνπ έρεη πεξηζζόηεξνπο από 750 εθαηνκκύξηα 

ρξήζηεο. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο ν όγθνο ησλ ρξεζηώλ, ζθεθηείηε όηη είλαη 

πεξίπνπ 440 εθαηνκκύξηα πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη από όηη ν πιεζπζκόο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο. Δπηπιένλ, ην Twitter ηζρπξίδεηαη όηη 

έρεη 200 εθαηνκκύξηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, ην LinkedIn έρεη 

πεξηζζόηεξνπο από 100 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο, ην Google+ έρεη πεξηζζόηεξν 

από 20 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο θ.α. Από ηα παξαπάλσ λνύκεξα πνπ αθνξνύλ 

ζηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ, ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο πνιινί από ηνπο 

πειάηεο, ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο ή θαη γεληθόηεξα ηα άηνκα πνπ ζέιεη λα 

πξνζεγγίζεη έλαο νξγαληζκόο, λα είλαη ρξήζηεο ηνπιάρηζηνλ ελόο 

θνηλσληθνύ κέζνπ.  

 

3. Σα Social Media δελ αθνξνύλ κόλν ην λεαληθό θνηλό. Έλα ζεκαληηθό 

ζηεξεόηππν ην νπνίν ζπλδεόηαλ κε ηα Social Media, είλαη όηη 

ρξεζηκνπνηνύληαη  κόλν από  λένπο  αλζξώπνπο  θαη  ζπγθεθξηκέλα από  

θνηηεηέο θνιεγίσλ. Απηό ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη αιήζεηα. ύκθσλα 
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κε κηα κειέηε πνπ έγηλε ην 2011 ε IBM, νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία άλζξσπνη 

έρνπλ εκθαλίζεη ηελ κεγαιύηεξε αλάπηπμε, όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

θνηλσληθώλ ηζηνζειίδσλ. Σν 2010, ην 72% ησλ αηόκσλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο 

δεκηνύξγεζαλ ινγαξηαζκό ζην Facebook, ζην Twitter θαη ζε άιιεο Social 

Media ηζηνζειίδεο, ζε ζύγθξηζε κε ην 2009 πνπ ήηαλ ην 50%.  

 

4.  Οη ρξήζηεο ησλ Social Media είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγνί. Σν Facebook 

ππνζηεξίδεη όηη νη κηζνί από ηνπο ρξήζηεο ηνπ, ζπλδένληαη αλά πάζα ώξα θαη 

ζηηγκή ζην ινγαξηαζκό ηνπο θαη όηη νη ρξήζηεο απηνί, μνδεύνπλ πεξηζζόηεξν 

από 500 δηζεθαηνκκύξηα ιεπηά ζηελ ηζηνζειίδα θάζε κήλα. Δπηπιένλ, 

πεξηζζόηεξα  από 700  δηζεθαηνκκύξηα  πεξηερόκελα,  όπσο  είλαη  ηα  ζρόιηα,  

νη θσηνγξαθίεο, ηα βίληεν, θιπ., θνηλνπνηνύληαη από ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Facebook θάζε κήλα.  Οκνίσο,  ην  Twitter  ηζρπξίδεηαη  όηη  νη  ρξήζηεο  ηνπ  

πξαγκαηνπνηνύλ 350 δηζεθαηνκκύξηα “tweets” θάζε κέξα. Ζ ρξήζε ησλ 

Social Media ηζηνζειίδσλ από θάπνηνπο αλζξώπνπο, γίλεηαη κόλν θαη κόλν 

γηα λα αθνύζνπλ θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ην ηη γίλεηαη ζηνλ θόζκν, αιιά  από  

ηνπο  πεξηζζόηεξνπο,  γίλεηαη  δηόηη  επηζπκνύλ  λα  ζπκκεηάζρνπλ,  λα 

ζπλνκηινύλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε νηηδήπνηε 

ηνπο αθνξά.  

 

 

5.   Σα Social Media παξέρνπλ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε. Όηαλ αλαθεξόκαζηε 

ζε ελεξγνύο ρξήζηεο, ζεκαίλεη όηη κέζσ ησλ Social Media ηζηνζειίδσλ, 

κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο απόςεηο ησλ πειαηώλ ηεο, είηε 

είλαη ζεηηθέο, είηε αξλεηηθέο, γηα νηηδήπνηε ηελ αθνξά. Σέηνηνπ είδνπο  

πιεξνθνξίεο,  κπνξεί  λα  ζπιιέμεη  γηα  ηα  πξντόληα,  ηηο  ππεξεζίεο,  ηνπο 

ππαιιήινπο, ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ θ.α. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

απηώλ, δίλεη ζεκαληηθέο   πιεξνθνξίεο   ζε   πξαγκαηηθό   ρξόλν,  άιια   θαη   

ηελ  επθαηξία   ζηηο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ αιιαγέο θαη δηνξζώζεηο, ή  

αθόκα θαη λα πξνσζήζνπλ θαιύηεξα θάπνηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη 

απνδεθηέο ζην θνηλό. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ Social Media εμππεξεηεί ηελ 
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αλίρλεπζε ηάζεσλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηελ επηρείξεζε   λα   έρεη   κηα   

θαιύηεξε   εθηίκεζε,   πξαγκαηνπνηώληαο   κηα   online δεκνζθόπεζε.  

6. Σα Social Media ελζαξξύλνπλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Οη ηζηνζειίδεο 

όπσο ην Twitter θαη ην Facebook, επηηξέπνπλ πην εύθνια ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο, κε ηνπο πειάηεο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ην ηη ιέγεηαη γηα απηέο θαη λα 

απαληήζνπλ, όπσο επίζεο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ ρξήζε εξγαιείσλ όπσο ην 

“Twitter Search”, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα δνπλ γξήγνξα 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά γίλεηαη ζηα πξντόληα ή ζηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθόκα 

λα αλαδεηήζνπλ ιέμεηο - θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζή ηνπο, 

αλαθαιύπηνληαο ηη ιέεη ν θόζκνο γηα απηνύο. Τπάξρνπλ   επίζεο   εξγαιεία   

όπσο   είλαη   ην   γλσζηό   NutshellMail (http://www.nutshellmail.com), ην 

νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ιακβάλεη κε email νηηδήπνηε ιέγεηαη γηα 

απηόλ θαη λα κπνξεί λα απαληήζεη από εθεί. Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί  ιόγνη  

γηα  ηνπο  νπνίνπο  νη  ιήπηεο  ηέηνησλ  κελπκάησλ,  πξέπεη  λα 

αληαπνθξίλνληαη. ύκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 από 

ηελ εηαηξία Inbox, ζρεδόλ ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ, όηη ζα ήηαλ 

πην πηζαλό λα αθνινπζήζνπλ κηα επηρείξεζε πνπ ηνπο απάληεζε ζην 

Twitter, ελώ ην 64% είπαλ όηη ζα ήηαλ πην πηζαλό λα αγνξάζνπλ θάπνην 

πξντόλ από ηελ επηρείξεζε απηή.  

7.  Οη   ηζηνζειίδεο   κπνξνύλ   λα   δεκνζηνπνηνύλ   πνιιά   ζηνηρεία   γηα   ηηο 

επηρεηξήζεηο. Σα  πξνθίι  ζε  ηέηνηνπ  είδνπο  ηζηνζειίδεο,  βνεζνύλ  ζηελ 

ελίζρπζε  ηεο δεκνζηόηεηαο  ζρεηηθά  κε  κηα  επηρείξεζε, δηόηη  πεξηέρνπλ  

όιεο  ηηο  απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνσζεί. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο, κπνξεί λα γίλεη 

"δεκόζηα", πνπ ζεκαίλεη όηη ηα ζηνηρεία απηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

θαη από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηόο είλαη θαη έλαο αθόκα ηξόπνο λα 

βεβαησζεί ν επηρεηξεκαηίαο, γηα ην αλ ε επηρείξεζή ηνπ εκθαλίδεηαη σο 

απάληεζε, όηαλ θάπνηνο ςάρλεη λα βξεη κηα ιύζε ζε έλα πξόβιεκα.  

8. Οη Social Media Marketing ηζηνζειίδεο είλαη δσξεάλ. Σν Facebook, ην 

Twitter, ην LinkedIn θαη δηάθνξεο άιιεο ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδεο,  

πξνζθέξνπλ  ηε  δεκηνπξγία  ινγαξηαζκώλ  εληειώο  δσξεάλ  γηα  ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

δσξεάλππεξεζίεο  όπσο  ην  Wordpress.com  ή  ην  Blogger.com  ηνπ  
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Google.  Μεξηθέο ηζηνζειίδεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην LinkedIn, δηαζέηνπλ 

ινγαξηαζκνύο ζηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε θαηαβνιή πνζνύ, δηόηη 

πξνζθέξεη πην εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο, πνπ απεπζύλνληαη ζε πην 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. Καηά βάζε όκσο γηα έλαλ απιό ρξήζηε, δελ 

ππάξρεη θαλέλα θόζηνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο Social Media ηζηνζειίδεο πνπ έρνπκε αλαθεξζεί.  

9. Οη Social Media ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθώλ αιιά 

θαη επαγγεικαηηθώλ ινγαξηαζκώλ. ην Facebook, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα 

έρνπλ δύν πξνθίι: έλα θαζαξά πξνζσπηθό θαη έλα γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 

νξγαληζκό ζηνλ νπνίν ππεξεηεί ν ίδηνο ρξήζηεο. Σν Facebook πξνζθέξεη κηα 

επηινγή, ε νπνία είλαη γλσζηή σο “Pages”, νη νπνίεο είλαη ζειίδεο 

δηαθνξεηηθέο από ηηο βαζηθέο ζειίδεο πξνθίι. Οη ζειίδεο απηέο δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ δεκηνπξγό ηνπο, λα δεκνζηεύεη κελύκαηα ηα νπνία είλαη 

νξαηά, κόλν γηα ηνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη έρνπλ θάλεη "Like" ζηελ 

επηρείξεζε. Με απηό ηνλ ηξόπν ην Facebook, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

λα θξαηνύλ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή πιεξνθνξία, μερσξηζηά από ην 

εηαηξηθό ηνπο πξνθίι.  

10. Σα Social Media είλαη παληνύ. Μηα από ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ησλ Social 

Media ηζηνζειίδσλ, είλαη όηη δελ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο ηνπο λα είλαη ζηνλ 

ππνινγηζηή ηελ ώξα πνπ δεκνζηεύεηαη έλα κήλπκα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί 

λα δεκνζηεπηεί ζην Twitter ή ζην Facebook έλα απιό κήλπκα, ζηέιλνληαο 

έλα e-mail. Δπίζεο ε ηερλνινγία έρεη πξννδεύζεη ηόζν πνιύ, πνπ κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ζηείιεη έλα κήλπκα, κηα θσηνγξαθία, έλα βίληεν θαη λα 

ελεκεξσζεί γηα ηπρόλ απαληήζεηο θαη ζρόιηα, κέζσ εθαξκνγώλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηειέθσλα (Smartphone).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 

7.1 ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ&Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΣΟΝ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Λόγσ ησλ πξόζθαησλ εμειίμεσλ ζηηο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη  ηεο 

πιεξνθόξεζεο,  δελ  ππάξρεη  ακθηβνιία  όηη  ε  έθξεμε  ησλ  Social  Media  έρεη 

επηπηώζεηο ζε θάζε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ Web 2.0 σο θύξην κέζν επηθνηλσλίαο, έρεη πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν πνπ νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο δξνπλ θαη 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Απηέο νη εμειίμεηο, έρνπλ επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο 

ζηηο επηρεηξεζηαθέο  ζηξαηεγηθέο  ζε  παγθόζκην  επίπεδν,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ.Ζ  επαλάζηαζε  

ησλ  ηερλνινγηώλ  επηθνηλσλίαο  θαη  πιεξνθόξεζεο,  έρεη δηεηζδύζεη άκεζα ζηνλ 

ηνπξηζηηθό ηνκέα. Ζ έγθαηξε θαη ε ζαθήο πιεξνθόξεζε, ε νπνία παξέρεηαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο, είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ, 

ιεηηνπξγώληαο σο θιεηδί γηα ηελ επηηπρή ηθαλνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Σν 

δηαδίθηπν έρεη θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ ηαμηδησηηθή βηνκεραλία, εμαζθαιίδνληαο 

έλαλ λέν ηξόπν γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα “απνθηνύλ” ηελ εκπεηξία ηνπ πξννξηζκνύ, 

βιέπνληαο εηθόλεο θαη βίληεν, όπσο επίζεο λα γλσξίδνπλ ηα ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ, νη 

νπνίνη ηνπο ελεκεξώλνπλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο έθαλαλ εληύπσζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επίζθεςεο ηνπο ζηνλ πξννξηζκό απηό. Δπίζεο   ην   δηαδίθηπν   κέζσ   ησλ   

Social   Media,   δηεπθνιύλεη   ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, λα ζρεδηάδνπλ ηα ηαμίδηα ηνπο 

θαη λα αλαδεηνύλ ηα θαιύηεξα ηνπξηζηηθά πξντόληα, ζύκθσλα πάληα κε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. Απηόο είλαη θαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο, όπνπ νη 

επηρεηξήζεηο πιένλ αζρνινύληαη κε ηελ πξνβνιή ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

(Destination Management Organisations), ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή 

πεξηήγεζε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελεπίζθεςε ησλ ηνπξηζηώλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό (Γεκήηξεο Μπνύραιεο, 2010).  

Ζ εκπινθή ησλ Social Media ηζηνζειίδσλ, όπσο είλαη ην Facebook, ην Twitter, ην 

YouTube θαη ην Flickr, εμαζθαιίδνπλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα ηνλ ηνπξηζκό, 

παξέρνληαο ηνλ ηξόπν ώζηε λα θηάζεη κηα εηθόλα, έλα κήλπκα ή έλα βίληεν ζε 

εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο άκεζα θαη ρσξίο θόζηνο. Σα Social Media, 
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επηηξέπνπλζηνπο αλζξώπνπο λα κηινύλ κε άιινπο ρξήζηεο γηα θάζε πξννξηζκό, 

ηαμηδησηηθό πξάθηνξα,  κεηαθνξηθή  εηαηξία,  μελνδνρεία  θ.α.,  δίλνληαο  ηνπο  ηελ  

επθαηξία  λα ελεκεξσζνύλ ζηεξηδόκελνη ζε πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο θαη όρη ζε 

ζηνηρεία θάπνηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα μελνδνρεία, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη γεληθόηεξα νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινύληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, ζπκκεηέρνπλ όιν θαη 

πην ελεξγά ζηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο εηθόλαο ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηώλ. Γηα παξάδεηγκα 

πνιιέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαξηήζεη ζην YouTube ζρεηηθά βίληεν, κε 

ηα νπνία πξνσζνύλ θαη δηαθεκίδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, ή 

αθόκα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο, ώζηε λα παξέρνπλ πξνζθνξέο νη 

νπνίεο έρνπλ  ζθνπό  ηελ  πξνζέιθπζε  πεξηζζνηέξσλ πειαηώλ. Δπίζεο νη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ  ηα  Social  Media  θαη  γηα  εξεπλεηηθνύο  ζθνπνύο,  

όπσο  γηα  λα ζπγθεληξώλνπλ ηα ζρόιηα πνπ γίλνληαη από ηνπο ρξήζηεο, λα 

παξαθνινπζνύλ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, αιιά θαη λα  δηνξζώλνπλ ηηο παξερόκελεο  

ππεξεζίεο ηνπο, ζύκθσλα πάληα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ.  

Σέινο, ζεκαληηθό είλαη λα αλαθεξζεί όηη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα μελνδνρεία θαη νη ρώξνη εζηίαζεο, πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ 

ηελ πην πξόζθαηε εμέιημε ζε όηη αθνξά ηα Social Media. Απηή ε εμέιημε αθνξά 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ γεσγξαθηθό εληνπηζκό ηνπ ρξήζηε, νη νπνίεο 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηα 

μελνδνρεία, ηα εζηηαηόξηα, ηα κλεκεία, ηα θαξκαθεία, ηελ αζηπλνκία, ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο θαη γεληθόηεξα ζεκεία πνπ έρνπλ ραξηνγξαθεζεί 

(GoogleMaps), ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θνληηλή εκβέιεηα ηνπ ρξήζηε 

(Καζεκεξηλή, 2010). 

 

7.2. Μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ που αφορούν τον Σουριςμό 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεοSocialMediaηζηνζειίδεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  γηα  

ηελ  ηνπξηζηηθή  βηνκεραλία.  Οη  δηθηπαθνί  ηόπνη  όπσο  ην TripAdvisor θαη ην 

Google Maps, είλαη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό  

ηαμηδηώλ.  Απηά  είλαη  κεγάια  ζεκεία  εθθίλεζεο,  γηα  θάζε ηνπξηζηηθή 
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επηρείξεζε, ε νπνία επηδηώθεη λα αλαπηύμεη κηα Social Media Marketing 

ζηξαηεγηθή. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο, έρνπλ κεγάιν αξηζκό νπαδώλ, 

θαηαρσξνύληαη από ηηο κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη  επηηξέπνπλ ην 

πεξηερόκελν ηνπο λα εληάζζεηαη ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

θαη αλαιύνληαη ε θάζε κία μερσξηζηά: 

 Σν   TripAdvisor  είλαη   κία   από   ηηο   βαζηθόηεξεο   ηζηνζειίδεο,   ε   

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ηαμηδηώηεο γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξννξηζκνύ πνπ επηζπκνύλ, γηα κηθξά κπζηηθά, 

ζπκβνπιέο θαη γλώκεο νη νπνίεο παξέρνληαη από άιινπο ηαμηδηώηεο, νη 

νπνίνη έρνπλ ήδε επηζθεθζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό. Παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πόιεηο, ηα μελνδνρεία, ηα εζηηαηόξηα θαη ηα αμηνζέαηα,  

ελώ  παξάιιεια  νη  πιεξνθνξίεο  απηέο,  ζπκπιεξώλνληαη  κε  ηηο 

πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ ηαμηδησηώλ. ύκθσλα κε ηνλ TripAdvisor, 

δέρεηαη πάλσ από 32 εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο θάζε κήλα θαη επηηξέπεη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ησλ θαηαιπκάησλ,  ησλ  αμηνζέαησλ,  ησλ  εζηηαηόξησλ  θαη  ησλ  

απιώλ  ρξεζηώλ,  λα αλαγξάθνληαη ρσξίο ρξέσζε 

(www.TripAdvisor.com). Σν πεξηερόκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

TripAdvisor, θαηαρσξείηαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πνιύ ηαθηηθά, δηόηη 

είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηα ηαμίδηα θαη ζηνλ ηνπξηζκό. Απηό ζεκαίλεη όηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ πνπ πξνζζέηνπλ κηα εκπεηξία (θαιή ή θαθή), είλαη 

πνιύ κεγάιε, κε απνηέιεζκα ε ζειίδα ηνπ λα αλαπξνζαξκόδεηαη ζρεηηθά 

γξήγνξα. Οη πεξηζζόηεξνη πξάθηνξεο ηαμηδηώλ θαη ηνπξηζκνύ δελ δηαζέηνπλ 

όινπο απηνύο ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο, ώζηε λα είλαη θαιύηεξνη από ην 

TripAdvisor ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα ζρόιηα ησλ 

ρξεζηώλ, νη ζπκβνπιέο θαη νη απόςεηο ηνπο, εκθαλίδνληαη πξώηα ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο θαη βξίζθνληαη πην εύθνια από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Γηα ην ιόγν απηό νη ηαμηδησηηθνί θαη ηνπξηζηηθνί 

θνξείο, πξέπεη λα αγθαιηάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε 

ζηξαηεγηθή, ώζηε λα θεξδίζνπλ έλα βαζηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. Οη  

επηρεηξήζεηο  κπνξνύλ  λα  επσθειεζνύλ  πξνζζέηνληαο  ην  πιηθό  πνπ 

επηζπκνύλ, κέζσ βίληεν θαη θσηνγξαθηώλ πνπ δηαηίζεληαη από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ TripAdvisor.   Ζ   πξνζζήθε   πιεξνθνξηώλ   πνπ   αθνξνύλ   

ηελ   επηρείξεζή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηαθόξσλ ζηνηρείσλ, όπσο 
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είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ, είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ θάζε 

ηαμηδηώηε, λα πάξεη ηε ζσζηή απόθαζε.Ζ   επηηπρία   ηεο   TripAdvisor,   

πξνέξρεηαη   ζε   κεγάιν   βαζκό   από   ηηο ζπλεηζθνξέο  ησλ  κειώλ  ηεο 

θνηλόηεηαο,  κε  ηε  κνξθή  ζρνιίσλ.  Μόιηο  απηά θαηαρσξεζνύλ,  θάζε  

ηνπξηζηηθή  επηρείξεζε  κπνξεί  ακέζσο  λα  απαληήζεη  ζηηο θξηηηθέο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα. Αθόκα θη αλ κηα επηρείξεζε δελέρεη 

δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζηελ TripAdvisor, είλαη δπλαηό νη πειάηεο ηεο λα 

έρνπλ θάλεη θάπνηα ζρόιηα ή κηα θξηηηθή, ηελ νπνία λα κελ γλσξίδεη ε 

επηρείξεζε. Έρνληαο κηα αξλεηηθή θξηηηθή ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδα 

όπσο ην TripAdvisor, είλαη πνιύ πηζαλό λα πξνθιεζεί δεκηά ζηε θήκε ηεο 

εηαηξείαο. Ζ απάληεζε ζε όια ηα ζρόιηα, ηόζν ζε αξλεηηθά όζν θαη ζε 

ζεηηθά, είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ζηα νπνία πξέπεη λα κελ αγλνεί 

θαη λα ζπκκεηέρεη θάζε επηρείξεζε. Ζ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ ζρνιίσλ 

ζην ζσζηό ρξόλν, βνεζάεη ζηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, 

κε απνηέιεζκα λα πξνζηαηεύεηαη όζν θαιύηεξα γίλεηαη ε θήκε κηαο 

επηρείξεζεο. Οη θξηηηθέο είλαη θπζηνινγηθό λα ππάξρνπλ. Ωζηόζν, κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη λα ελζαξξύλεη 

ηνπο ρξήζηεο ώζηε λα δεκνζηεύνπλ  ζεηηθά  ζρόιηα, πξνζθέξνληάο  ηνπο  

θίλεηξα, όπσο είλαη νη  κηθξέο εθπηώζεηο ζηελ επόκελε επίζθεςή ηνπο. Με 

ηνλ ηξόπν απηό, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νηθνδόκεζε ζεηηθήο εληύπσζεο 

ηεο επηρείξεζεο, έρνληαο ηελ επθαηξία όρη κόλν λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηεο, αιιά λα απμήζνπλ ηειηθά θαη ηηο πσιήζεηο. Ζ ηζηνζειίδα TripAdvisor 

παξέρεη εξγαιεία θαη ζπλδέζεηο πνπ επηηξέπεη ζηνπο  ηδηνθηήηεο  ησλ  

επηρεηξήζεσλ,  λα  έρνπλ  πξόζβαζε  ζην  πεξηερόκελν,  κε απνηέιεζκα  λα  

απεηθνλίδεηαη  θαη  ζηηο  εηαηξηθέο  ηνπο  ηζηνζειίδεο.  Δπίζεο,  ε 

TripAdvisor ζπλδέεηαη θαη κε άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο, όπσο είλαη ην 

Google Maps ην νπνίν αλαιύεηαη παξαθάησ.  

 Οη ράξηεο πνπ πξνζθέξνληαη από ην GoogleMaps,ρξεζηκνπνηνύληαη όιν 

θαη πεξηζζόηεξν  από  ηνπο  ηαμηδηώηεο,  πξνζθέξνληαο  κηα κνλαδηθή  

επθαηξία  ζηνποηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, λα αμηνπνηήζνπλ ηε δύλακε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπηόπνπ.Οη ράξηεο Google, δελ ρξεζηκνπνηνύληαη 

κόλνγηαλα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο  

ηαμηδηώηεο, αιιά θαη γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηηο 
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ηνπηθέοεπηρεηξήζεηο, γηα αμηνζέαηα   κε   θσηνγξαθίεο,   βίληεν,   ζρόιηα   

από δηάθνξα   κέξε   ηα   νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

θ.α. (www.Google Maps.com). ηελ ηζηνζειίδα Goolemaps, 

Παξνπζηάδνληαη ηα νλόκαηα, ε δηεύζπλζε, νη αξηζκνί ηειεθώλνπ, 

πεξηζζόηεξεοπιεξνθνξίεο θαη ηπρόλ ζρόιηα ή αθόκα θαη δηαζέζηκα 

θνππόληα γηα ηνπο πηζαλνύο επηζθέπηεο. Τπάξρεη επίζεο κηα ζύληνκε 

πεξίιεςε, ηνπ ηη αθξηβώο είλαη απηό πνπ πξνσζεί ε επηρείξεζε ζην πιαίζην 

ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ηεο.Ζ ηζηνζειίδα 

GoogleMaps, παξέρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο, γηα ηε 

δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ ραξηώλ, νη νπνίνη ζα εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο. Απηνί νη εμαηνκηθεπκέλνη ράξηεο, κπνξνύλ 

επίζεο λαελζσκαησζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο, ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξνρή θαηεπζύλζεσλ, λα εληνπίδνπλ ηα 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα θαη πεξηνρέο πνπ αθνξνύλ ηνπο επηζθέπηεο, όπσο 

είλαη ε αζηπλνκία, ην λνζνθνκείν, νη ζηαζκνίηξέλσλ θ.α. Οη  πιεξνθνξίεο  

πνπ  εκθαλίδνληαη  ζε  θάζε  αλαδήηεζε,  είλαη  εμαηξεηηθά πνιύηηκεο γηα 

θάζε ρξήζηε πνπ ζρεδηάδεη έλα ηαμίδη. Έλαο δπλεηηθόο πειάηεο κπνξεί λα 

έρεη πξόζβαζε ζηηο αμηνινγήζεηο, ζηα θνππόληα, ζηηο θσηνγξαθίεο, ζηα 

βίληεν θιηπ, ζηηο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο θ.α., γηα ηελ επηρείξεζε πνπ 

ηνλ ελδηαθέξεη. Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο GoogleMaps, ε επηρείξεζε ζα 

εληζρύζεη ηελ πξνβνιή ηεο θαη ν κειινληηθόο ηαμηδηώηεο ζα έρεη ηελ πιήξε 

θαη απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηνλ πξννξηζκό ηεο επηινγήο ηνπ.  

Δίλαη πξόδειν όηη ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ απηώλ θαη ζε ζπλδπαζκό  κε ηε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλεη ε ρώξα καο έρεη πιήμεη θαίξηα θαη 

αλεπαλόξζσηα θάπνηεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πξόιαβαλ λα 

πξνζαξκνζηνύλ κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Ζ κείσζε ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ πνιιώλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαξθήο επηδείλσζε ηεο 

πνξείαο ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθό 

θιάδν νδήγεζε ζε θιείζηκν θάπνηεο επηρεηξήζεηο.  

(http://www.traveltimes.gr/content/article/001/001004/1274.html) 

 

 

 

http://www.traveltimes.gr/content/article/001/001004/1274.html
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7.3 Πλεονεκτόματα & Μειονεκτόματα από τη χρόςη των Online 

Σαξιδιωτικών Πρακτορεύων 

 

Πιένλ όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ ζρεδηάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο, θάλνπλ   ηελ   

θξάηεζε   κέζσ   ησλ   ηαμηδησηηθώλ   πξαθηνξεηώλ,   πξνθεηκέλνπ   λα γιηηώζνπλ ην 

άγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ. Οη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

βνεζνύλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ όζνλ αθνξά ηα θαηαιύκαηα θαη ηα κέζα 

κεηαθίλεζεο πξνο ηνλ επηιεγόκελν πξννξηζκό.  

 

Με ηελ εμέιημε ησλ SocialMedia, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία ηα 

νπνία ιεηηνπξγνύλ κόλν κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, όπσο επίζεο θαη ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία ηα νπνία αλέπηπμαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο θαη ζην δηαδίθηπν, είηε 

δεκηνπξγώληαο δηθή ηνπο ηζηνζειίδα, είηε επεηδή ζπλεξγάδνληαη κε ηζηνζειίδεο νη 

νπνίεο  ζηεξίδνπλ  ηε  ιεηηνπξγία  ηνπο  ζηελ  πξνώζεζε  δηαθόξσλ  ηνπξηζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ.   ηε  ζπλέρεηα, γίλεηαη  κηα   πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο  ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα online ηνπξηζηηθά 

πξαθηνξεία.  

 

Αο μεθηλήζνπκε πξώηα κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ. Έλα online 

ηαμηδησηηθό γξαθείν, έρεη ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ   ηηο   θαιύηεξεο   παξερόκελεο   ππεξεζίεο   ζηηο   ρακειόηεξεο   ηηκέο 

παγθνζκίσο, δηόηη δελ αληηκεησπίδεη γεσγξαθηθά όξηα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην 

δηαδίθηπν πξνζθέξεη άκεζε επηθνηλσλία κεηαμύ αηόκσλ θαη νξγαληζκώλ ζε όπνην 

ζεκείν ηνπ πιαλήηε θαη αλ βξίζθνληαη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, λα παξέρνληαη ζηνλ 

θαηαλαισηή πεξηζζόηεξεο επηινγέο, ζε ζύγθξηζε κε παιαηόηεξα, όπνπ είρε ηε 

δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κόλν κε ηα πξαθηνξεία ηεο γεηηνληάο ηνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη 

αλ θάπνηνο ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη λα ηαμηδέςεη ζην Υνλγθ-Κνλγθ θαη δεη ζηελ 

Διιάδα, κπνξεί κε κηα θίλεζε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, λα ζπλεξγαζηεί κε έλα online 

πξαθηνξείν πνπ εδξεύεη ζηελ Κίλα, πεηπραίλνληαο θαιύηεξε πξνζθνξά 

(SuzanneJamBradley, 2009). 

 



60 
 

Δπίζεο, ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηινγώλ δελ εμππεξεηεί κόλν ζηελ εμνηθνλόκεζε 

ρξεκάησλ. Γίλεη ζηνλ ελδηαθεξόκελν απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ζε ό,ηη αθνξά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ ηαμηδηνύ. Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία ηεο πεξηνρήο θάλνπλ 

θξαηήζεηο γηα δεθάδεο ή θαη εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθά ηαμίδηα, αιιά ζα ππάξμνπλ 

πεξηνξηζκνί ζίγνπξα, ζε ζύγθξηζε κε ηα online πξαθηνξεία. ηηο SocialMedia 

ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ην ηνπξηζηηθό πξντόλ, πέξα από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη από ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, θνηλνπνηνύληαη από ηαμηδηώηεο πνπ ήδε 

έρνπλ επηζθεθζεί ηνλ πξννξηζκό, δηάθνξα ζηνηρεία ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ επηινγή ή 

όρη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνύ. Τπάξρνπλ ιίγα κέξε ζηνλ θόζκν, όπνπ  δελ  

κπνξεί  έλαο  ρξήζηεο  λα  ηαμηδέςεη  εάλ  ζπλεξγάδεηαη  κε  έλα  online ηαμηδησηηθό 

πξαθηνξείν (TravelCityHotels, 2012). 

Μηα άιιε κεγάιε πηπρή ηεο ζπλεξγαζίαο κε έλα online ηαμηδησηηθό γξαθείν, είλαη όηη 

o ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάζεη ην παθέην ησλ δηαθνπώλ ηνπ, νπνηαδήπνηε ώξα ηεο 

εκέξαο ή ηεο λύρηαο επηζπκεί. Σν δηαδίθηπν έρεη ην κεγάιν αβαληάδ, όηη ζε ζύγθξηζε 

κε έλα θιαζηθό ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν είλαη αλνηρηό 24 ώξεο ηελ εκέξα, παξέρνληαο 

ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο, λα ειέγρνπλ ηα παθέηα αιιά θαη ηε δηαζεζηκόηεηα πνπ 

έρνπλ.  

Σα online ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία πξνζθέξνπλ πιήξε παθέηα ππεξεζηώλ, ηα νπνία 

πέξα από ηα κεηαθνξηθά θαη ηε δηακνλή, παξέρνπλ πξόζβαζε θαη ζηηο ηδηόηεηεο ησλ 

μελνδνρείσλ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό, αο πάξνπκε παξάδεηγκα όηη έλαο ηαμηδηώηεο 

ζηνλ ειεύζεξν ηνπ ρξόλν αζρνιείηαη κε ην γθνιθ. Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην 

ππεξεζηώλ ζα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ θαη πέληε επηζθέςεηο ζην 

γήπεδν ηνπ γθνιθ ηνπ μελνδνρείνπ πξνο κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Έλαο 

online ηαμηδησηηθόο πξάθηνξαο κπνξεί δεκηνπξγήζεη ην θαιύηεξν παθέην, 

ηθαλνπνηώληαο ηελ θάζε πξνζδνθία ηνπ πειάηε (Admin, 2010).  

Σέινο, έλα από ηα ζπρλά νθέιε πνπ παξαηεξείηαη από ηε ρξήζε ελόο online 

ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ, είλαη ε έιιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ πξάθηνξα, όζνλ 

αθνξά ηελ αιιαγή ηεο επηινγήο ηνπ πξννξηζκνύ πνπ έρεη απνθαζίζεη ν κειινληηθόο 

ηαμηδηώηεο. Πνιινί ηαμηδηώηεο έρνπλ παξαπνλεζεί όηη ζηελ επίζθεςή ηνπο ζε έλα 

ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν, νη πσιεηέο πξνζπάζεζαλ λα ηνπο αιιάμνπλ γλώκε όζνλ 

αθνξά ηνλ ηειηθό ηνπο πξννξηζκό. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη νη πεξηζζόηεξεο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο,   δίλνπλ   εληνιή   ζηνπο   εξγαδόκελνπο   λα   πξνσζνύλ   θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό, πξνζθέξνληαο  σο θίλεηξν ηελ παξνρή κπόλνπο.  
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εκαληηθό είλαη λα αλαθεξζεί όηη παξόια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλεη έλαο 

ηαμηδηώηεο από ηα online ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη  ζην 

δηαδίθηπν πάληα ππάξρνπλ ςηιά γξάκκαηα, ηα νπνία αλ αγλνήζεη ζα βξεζεί ζηε 

δπζάξεζηε   ζέζε   λα   αληηκεησπίζεη   θαη   ηα   κεηνλεθηήκαηα   ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο. Σέηνηνπο είδνπο κεηνλεθηήκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

Μία από ηηο θύξηεο αλεζπρίεο πνπ θαίλεηαη λα πξνθύπηνπλ όζνλ αθνξά ηα Online 

ηαμηδησηηθά γξαθεία, είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα ησλ πιεξσκώλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Πνιινί ρξήζηεο λνηώζνπλ αλαζθαιείο ζηελ θαηαβνιή ρξεκάησλ ζε 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ιόγσ δηαθόξσλ αηπρώλ ζπκβάλησλ 

πνπ έρνπλ ζπκβεί θαηά θαηξνύο, όπσο είλαη ε θινπή ηνπ θαηαηεζέληνο πνζνύ, ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο θ.α. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη νη ρξήζηεο λα επηιέγνπλ έλα 

ηαμηδησηηθό γξαθείν ην νπνίν δηαζέηεη θύξνο θαη θήκε ζην δηαδίθηπν, ζηεξηδόκελνη 

πάληα ζηα ζρόιηα ησλ πειαηώλ ηνπο. Δπίζεο όηαλ έλαο ρξήζηεο είλαη έηνηκνο λα 

θαηαβάιεη έλα πνζό κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ζα πξέπεη λα παξαηεξεί πάληνηε αλ ζηε 

δεμηά πιεπξά ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο, ππάξρεη έλα κηθξό ζύκβνιν ην νπνίν έρεη 

ζρήκα  θιεηδαξηάο.  Απηό  ην  κηθξό  ζεκαηάθη,  απνδεηθλύεη  όηη  ε  ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε θαη ε ηζηνζειίδα ηεο, παξέρεη αζθάιεηα ζηηο πιεξσκέο 

(GlenAnthonyBrown, 2009). 

Έλα αθόκα κεηνλέθηεκα ησλ online ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ είλαη όηη είλαη 

απξόζσπα, κε ηελ έλλνηα όηη ν ρξήζηεο δελ έρεη άκεζε επαθή κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Απνπζηάδεη ε πξνζσπηθή επαθή θαη ε γλσξηκία κεηαμύ ηνπ 

κειινληηθνύ ηαμηδηώηε θαη ηνπ ππαιιήινπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα ηνπ ρξήζηε λα θάλεη θάπνηεο εξσηήζεηο ή λα ελεκεξσζεί κε πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη πνπ έρεη επηιέμεη. Μία ηέηνηνπ είδνπο επαθή από ηελ 

πιεπξά  ηεο  ηνπξηζηηθήο  επηρείξεζεο,  δίλεη  πξνηεξαηόηεηα  ζηελ  εθηέιεζε  ηεο 

δηδόκελεο εληνιήο θαη όρη ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε (ArticlesBase, 

2006).  

Σα  online  ηαμηδησηηθά  πξαθηνξεία  έρνπλ  αδπλακία  ζηνλ  ρεηξηζκό  ησλ 

πνιύπινθσλ δξνκνινγίσλ,  γεγνλόο  ην νπνίν ζπκβαίλεη  πνιύ  ζπρλά  θαηά  ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ελόο ηαμηδηνύ. Πνιινί κειινληηθνί ηαμηδηώηεο, αθνύ 

επηιέμνπλ  ηνλ  πξννξηζκό  πνπ  επηζπκνύλ,  ζπλεηδεηνπνηνύλ  όηη  πέξα  από  ηα 

αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη ηα δσκάηηα δηακνλήο ηνπο, ρξεηάδνληαη εηζηηήξηα ηξέλνπ ή 

θαη ιεσθνξείνπ, ιόγσ ηεο απόζηαζεο ηνπ μελνδνρείνπ από ην αεξνδξόκην. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, είλαη δύζθνιν λα εμππεξεηεζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, δηόηη 
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είλαη αδύλαηνλ ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε λα ζπλεξγάδεηαη κε όιεο ηηο κεηαθνξηθέο 

επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο (TravelGuru, 2008). 

εκαληηθό είλαη λα αλαθεξζνύλ θαη νη θξπθέο ρξεώζεηο πνπ γίλνληαη κέζσ ησλ 

ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε αλαγξαθόκελε ηηκή ζηα 

εηζηηήξηα ή ζηε δηακνλή, δελ πεξηιακβάλεη θόξνπο, ηέιε θαη θάπνηα άιια κηθξνπνζά 

κε ηα νπνία ρξεώλνληαη νη πειάηεο. Πνιιέο ηαμηδησηηθέο ηζηνζειίδεο, δηαθεκίδνπλ ηα 

πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε πνιύ ρακειέο ηηκέο, ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ, κε απνηέιεζκα λα θαίλνληαη πνιύ αληαγσληζηηθέο 

ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (KaukabJhumraSmith, 2012).  

Δπίζεο κέζσ ησλ online ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ, δελ είλαη δπλαηή ε νξγάλσζε  

ελόο  ηαμηδηνύ,  από  άηνκα  ηα  νπνία  αληηκεησπίδνπλ  θάπνηα  εηδηθά πξνβιήκαηα ή 

από άηνκα ηα νπνία έρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ηα 

online ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, δελ παξέρνπλ εθαξκνγέο όπσο είλαη ην αλαπεξηθό 

θαξνηζάθη ην νπνίν ρξεηάδεηαη έλαο ρξήζηεο, ν νπνίνο αληηκεησπίδεη θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα γηα λα κεηαβεί από θαη πξνο ην αεξνπιάλν, νύηε κπνξεί κηα κεηέξα λα 

θιείζεη έλα αεξνπνξηθό εηζηηήξην γηα ην παηδί ηεο ην νπνίν ζα ηαμηδέςεη αζπλόδεπην.  

Σέηνηνπ  είδνπο  αλάγθεο  νη  νπνίεο  είλαη  απαξαίηεηεο  γηα  θάπνηεο θαηεγνξίεο 

πειαηώλ, δελ είλαη εύθνιν λα θαιπθζνύλ από ηα online ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία 

Σέινο, όπσο είλαη γλσζηό γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, νη 

πξνζθνξέο νη νπνίεο πξνσζνύληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, πέξαλ ηνπ όηη αθνξνύλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκό εηζηηεξίσλ - δσκαηίσλ, είλαη δηαζέζηκεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εκεξνκελίεο.  Δπίζεο,  όηαλ  έλαο  ρξήζηεο  επσθειεζεί  από  ηε  ζπγθεθξηκέλε 

πξνζθνξά, ηνπ αθαηξείηαη ην δηθαίσκα γηα όπνηα αιιαγή έρεη λα θάλεη κε ηελ 

εκεξνκελία ή ηελ ώξα ηνπ δξνκνινγίνπ (JessicaMorelock, 2012).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηύνπ, νη πεξηζζόηεξεο αλ όρη 

όιεο νη επηρεηξήζεηο, δηαζέηνπλ θάπνηα εηαηξηθή ηζηνζειίδα ή έρνπλ θαηά θαηξνύο  

δηαθεκηζηεί κέζσ  ηνπ δηαδηθηύνπ.  Ο ιόγνο είλαη όηη  ην δηαδίθηπν έρεη θαηαθέξεη 

λα κεηώζεη ηηο απνζηάζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα 

ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Σν κάξθεηηλγθ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, πέξα από ηελ πξνζέιθπζε κειινληηθώλ αγνξαζηώλ, έρεη ζθνπό ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ θαη 

ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ.  

Οη θνηλόηεηεο ησλ Social Media επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη γεληθόηεξα, 

νη ρξήζηεο λα επηθνηλσλνύλ θαη λα αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο κεηαμύ ηνπο θαη λα έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα βιέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε άιισλ ρξεζηώλ.  

Ζ παξνύζα θαηάζηαζε , έρεη θάλεη πιένλ επηηαθηηθή ηελ   αλάγθε   ησλ   

ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ   λα   αζρνινύληαη   θαη   λα   εθκεηαιιεύνληαη   ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα Social Media. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ησλ ζρνιίσλ 

θαη ησλ ηδεώλ ησλ ρξεζηώλ πνπ αλαξηώληαη θαζεκεξηλά ζην δηαδίθηπν, ηα νπνία 

αθνξνύλ  ηα  ηνπξηζηηθά πξντόληα  πνπ  πξνσζνύλ  νη  αληίζηνηρεο  επηρεηξήζεηο.  

Δπηπξόζζεηα,  νη επηρεηξήζεηο γεληθόηεξα θαη εηδηθόηεξα νη επηρεηξήζεηο ζηνλ 

ηνπξηζηηθό θιάδν, ρξεζηκνπνηώληαο ηα Social Media βξίζθνληαη ζε ζπλερή θαη 

άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηνπο, αθνινπζώληαο ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο, πξνζπαζώληαο λα κελ παξεθθιίλνπλ από ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηώλ, ώζηε ηα πξντόληα ηνπο λα είλαη πάληα ζηηο πξώηεο πξνηηκήζεηο 

ησλ θαηαλαισηώλ.  

ην ζεκείν απηό ζεκαληηθό είλαη λα αλαθεξζεί, όηη ην Social Media Marketing 

ζηεξίδεηαη ζε ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο, νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν  

ζηηο  απνθάζεηο  ησλ  θαηαλαισηώλ.  Με  ηελ  έλλνηα  όηη  όηαλ  νη  ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ηα ηνπξηζηηθά πξντόληα ηνπο ζε έλα ρώξν ζηνλ νπνίν νη 

θαηαλαισηέο λνηώζνπλ όηη έρνπλ ηνλ έιεγρν, απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη πην 

δεθηηθνί όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο  πνπ  ιακβάλνπλ.  Πξέπεη  λα  αλαθεξζεί  όηη  
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νη πεξηζζόηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ θίλεηξν ζηνπο 

δπλεηηθνύο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ώζηε λα πξνσζήζνπλ ην κήλπκα ηεο 

επηρείξεζεο θνηλνπνηώληαο ην απιά ζηηο επαθέο ηνπο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ Social 

Media, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπλερόκελε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, έρεη νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ηεο δύλακεο αιιά θαη ηεο επηξξνήο πνπ 

αζθνύλ ζηηο επαθέο ηνπο, γεγνλόο ην νπνίν ζα απμήζεη ην θύθιν εξγαζηώλ ησλ 

ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα ην αθήζνπλ αλεθκεηάιιεπην. 

 

Σα Social Media, έρνπλ κεηαηξαπεί ζην πην ππνζρόκελν θαη αλεξρόκελν εξγαιείν 

πξνώζεζεο  ησλ  επηρεηξήζεσλ,  κε  απνηέιεζκα  ε  δηακόξθσζε  θαη  ε εθηέιεζε 

ζηξαηεγηθήο, λα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από ζσζηή έξεπλα θαη 

πξνζεθηηθή κειέηε. Ο ιόγνο είλαη όηη ε θάζε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζίγνπξε όηη ην πεξηερόκελν πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζην επξύ θνηλό, δελ ζα βιάςεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο, δεκηνπξγώληαο κηα ιαλζαζκέλε εηθόλα. Λόγσ ηεο ζύζηαζεο ησλ 

Social Media, έλα ηέηνηνπ είδνπο ιάζνο, ζα κεηαδνζεί πάξα πνιύ γξήγνξα, κε 

απνηέιεζκα λα ζέζεη ηελ επηρείξεζε ζε κεγάιν θίλδπλν. εκαληηθό ινηπόλ, είλαη όηη 

ε πξνβνιή θάζε επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν θαη εηδηθόηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο 

εηθόλα. Όπσο επίζεο θαη ην πξνζσπηθό ηεο, ην νπνίν έρεη σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε 

ηεο επηρείξεζεο  κέζσ  ηνπ  δηαδηθηύνπ,  ζα  πξέπεη  λα  είλαη  άξηηα  εμεηδηθεπκέλν  

γηα απνθπγή δπζάξεζησλ γεγνλόησλ.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, κπνξνύλ εύθνια λα δηαηππσζνύλ θάπνηεο 

πξνηάζεηο πξνο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη λα 

δηαθεκίζνπλ ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ:  

 πλερήο θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ηνπξηζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ, όζνλ αθνξά ηηο λέεο εμειίμεηο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ.  

 πλερήο ελεκέξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, αλαθνξηθά κε ηε 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δηαδίθηπν.  

Γηα  ηε  δεκηνπξγία  θαηάιιειεο  Social  Media  Marketing  ζηξαηεγηθήο,  ζα πξέπεη 

πξώηα λα έρεη πξνεγεζεί ελδειερήο θαη εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα, ζηε ζπλέρεηα 
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αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη θαηόπηλ ν ζρεδηαζκόο ηεο. Σέινο, δεκηνπξγία 

θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο, κε αδηάθνπε επηθνηλσλία κε ηνπο 

πειάηεο ηεο.  
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