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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

 Τι είναι τα eevveennttss; Σε ποιο κλάδο ανήκουν; Θα µπορούσαµε να τα κατατάξουµε; 

Αυτές οι απορίες µας γεννήθηκαν όταν λίγο πριν την απόκτηση του πτυχίου 

αντιµετωπίσαµε στην αγορά εργασίας κάποιες εεττααιιρρίίεεςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν στη 

Θεσσαλονίκη, που αναλαµβάνουν γάµους, σεµινάρια, δεξιώσεις, συνέδρια, incentives κ.α. 

Τι είναι λοιπόν αυτό που αναλαµβάνουν να βγάλουν εις πέρας; Ποιες είναι οι 

ααρρµµοοδδιιόόττηηττέέςς τους; 

Θέλαµε λοιπόν να µάθουµε πποοιιοοςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  ππίίσσωω  ααππόό  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  µµιικκρρήή  ήή  µµεεγγάάλληη  

δδιιοορργγάάννωωσσηη, όπως τους Ολυµπιακούς Αγώνες, τα happenings του δήµου Θεσσαλονίκης τα 

Χριστούγεννα, το γάµο του Κούγια, τη συναυλία των Rolling Stones στην Ελλάδα, τη 

συναυλία του Χατζηγιάννη στο Θέατρο Γης, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, την οµιλία 

του Καραµανλή, του Καρατζαφέρη, του Παπανδρέου στην Αριστοτέλους, το διαγωνισµό 

µαλλιών του Pantene, την εκστρατεία κατά του καρκίνου του µαστού στην Θεσσαλονίκη 

που χορηγήθηκε από την Estee Lauder, και πολλά άλλα. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο, κατανοούµε µέσα από µια αναζήτηση, τι ακριβώς είναι το 

event management ή στα ελληνικά, διοίκηση εκδηλώσεων. Κατηγοριοποιούµε τα events 

σύµφωνα µε την ελληνική αγορά, παρουσιάζουµε την αγορά του κλάδου, τις ανάγκες του 

και τα χρήµατα που διατίθενται για τα διάφορα είδη εκδηλώσεων. 

 

Μετά λοιπόν από την πλήρη κατανόηση του όρου, ξεκινάµε από την πρώτη 

κατηγορία, τα business events και τη σχέση που έχουν µε τις ∆ηµόσιες Σχέσεις, δύο όροι 

καθόλου ξένοι µεταξύ τους.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε βήµα προς βήµα την οργάνωση ενός business 

event γενικότερα, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται µε τις 

ιδιαιτερότητές τους τα κυριότερα business events. 

 

Το πέµπτο κεφάλαιο, περιγράφει τα κυριότερα social events και την οργάνωσή τους, 

ξεκινώντας από το γάµο και φτάνοντας µέχρι τα parties. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο, καταγράφουµε τις συνεντεύξεις που πήραµε από βασικά 

πρόσωπα του event management τις αγοράς της Θεσσαλονίκης. 

ΠΠααρράάθθεεσσηη  

εειισσααγγωωγγιικκ

ώώνν  εεννννοοιιώώνν  

ΠΠααρράάθθεεσσηη  

εειισσααγγωωγγιικκ

ώώνν  εεννννοοιιώώνν  
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Στο τελείωµα της πτυχιακής µας εργασίας, κατανοούµε πως η αγάπη για δηµιουργία 

και πρωτότυπες καταστάσεις µπορούν να εκτοξεύσουν µια εταιρία διοργάνωσης 

εκδηλώσεων στα ύψη. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  

  

EEVVEENNTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

 

11..11..  ΠΠώώςς  ππρροοέέκκυυψψαανν  τταα  eevveennttss;;  

 

 Τα eevveennttss είναι ένα από τα αποτελέσµατα της ανάγκης του ανθρώπου για 

κοινωνικοποίηση, για την αίσθηση ασφάλειας που του παρέχει η ένταξη του µέσα σε µια 

οµάδα, καθώς και η δυνατότητα έκφρασης της δηµιουργικότητάς του. 

Τα events οποιασδήποτε µορφής, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν, έχουν 

έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην κοινωνία, έρχονται να ''σπάσουν'' την πλήξη της 

καθηµερινότητας προσφέροντας στον άνθρωπο τη δυνατότητα της διασκέδασης και 

αποδοχής από το σύνολο.  

 Παρατηρώντας λοιπόν διάφορες κοινωνίες στο πέρασµα του χρόνου, διακρίνουµε 

πως η ααρρχχιικκήή  µµοορρφφήή αυτού που εµείς σήµερα ονοµάζουµε eevveenntt, ήταν οι παραδοσιακές 

αυστηρές, τελετουργικές γιορτές. Αργότερα εµφανίστηκαν οι προσωπικές και κοινές 

εορτές που γιορταζόταν συγκεκριµένες µέρες του έτους, ενώ κάποιες ήταν συνδεδεµένες 

µε θρησκευτικές επετείους.  

 

Στην πιο σσύύγγχχρροοννηη  εεπποοχχήή παρατηρούµε κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγµα οι 

θρησκευτικοί λόγοι για τη διεξαγωγή ενός event, είναι λιγότερο ισχυροί, ενώ βλέπουµε µε 

µεγαλύτερη ένταση και συχνότητα καρναβαλικές εκδηλώσεις, ffeessttiivvaallss, ιστορίες-

παραµύθια, ακόµη και events που σχετίζονται µε τις 4 εποχές. ∆ιακρίνουµε πως το ύφος 

κάποιων εορτών έχει αλλοιωθεί από γενιά σε γενιά, µε αποτέλεσµα να χάνει σιγά σιγά το 

λόγο διεξαγωγής. 

Πολλά από τα events που διεξάγονται αποτελούν πόλο έλξης για τουρίστες, παρά 

τον παραδοσιακό ή θρησκευτικό τους χαρακτήρα. Αυτό δηµιουργεί τις δύο πλευρές του 

ίδιου νοµίσµατος. Η µια πλευρά είναι η αξία που πρεσβεύει η εορτή αυτή, και από την 

άλλη είναι ο σκοπός για τη δηµιουργία πλούτου και οικονοµικής αξίας. Βέβαια υπάρχουν 

και τα events που τα χαρακτηρίζει η µία µόνο πλευρά, αλλά στη σηµερινή εποχή τα 

περισσότερα τείνουν να έχουν ως σκοπό τις οικονοµικές απολαβές και τη δηµιουργία ενός 

συγκεκριµένου image για το άτοµο, την εταιρεία ή τον φορέα διοργάνωσης. 

 

 

ΑΑίίττιιαα  

δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  

ττωωνν  EEvveenntt  

ΑΑρρχχιικκήή  

µµοορρφφήή  ττωωνν  

EEvveenntt  

ΣΣηηµµεερριιννήή  

µµοορρφφήή  ττωωνν  

EEvveenntt  
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11..22..  ΚΚααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  eevveennttss  

 

 Αυτό που αρχικά µας προβληµάτιζε ιδιαίτερα, ήταν ο δδιιααχχωωρριισσµµόόςς  ττωωνν  eevveennttss και  

κατάταξή τους σε κάποιες κατηγορίες. Ύστερα από τη χρονοβόρα και ιδιαίτερα δύσκολη 

έρευνα που έχουµε διεξάγει για την πτυχιακή µας, καταλήξαµε στο εξής συµπέρασµα: Το 

event ως event δε µπορεί να καταταγεί σε µια κατηγορία, αυτό που του δίνει χαρακτήρα 

είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται, το πρόσωπο, ή η εταιρία, ή ο φορέας για τον οποίο 

διοργανώνεται, καθώς και η σκοπιά από την οποία αναλύεται. 

Στην πτυχιακή µας εργασία προσπαθήσαµε να ‘’κατηγοριοποιήσουµε’’ τα events 

έτσι όπως τα αντιλαµβάνεται και τα διοργανώνει µια εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

Έτσι, καταλήξαµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες events, τα business και τα social events. 

 

BBuussiinneessss, είναι τα eevveennttss που γίνονται για λογαριασµό µιας εταιρίας, µε σκοπό την 

προβολή της και τη δηµιουργία ‘’καλών εντυπώσεων’’. Για την ακρίβεια, είναι όλα εκείνα 

τα events  των εταιρικών ∆ηµοσίων Σχέσεων που διοργανώνονται είτε από την ίδια την 

εταιρία, είτε από µια εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων στην οποία ανατέθηκε η 

διοργάνωση. 

 

SSoocciiaall, είναι τα events που έχουν χαρακτήρα κοινωνικό και είτε προσφέρουν 

ψυχαγωγία, είτε καλύπτουν τις ανάγκες των κοινωνικών υποχρεώσεων. 

 Σαφώς αντιλαµβανόµαστε πως η κατηγοριοποίηση αυτή δεν µπορεί να είναι 

απόλυτη. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το εξής παράδειγµα: Μια συναυλία θεωρείται ως 

social event αν διοργανωθεί από το δήµο Θεσσαλονίκης για τους Θεσσαλονικείς, αν όµως 

διοργανωθεί από την Goody’s για τους υπαλλήλους, συνεργάτες και προµηθευτές της, 

τότε θα θεωρηθεί bbuussiinneessss  eevveenntt. 

 

11..33..  ΟΟρριισσµµοοίί  ττωωνν  eevveennttss  

 

• ''A special event recognizes a unique moment in time with ceremony and ritual to satisfy 

specific    needs''. 

     ( Goldblatt, 1990, p.2 ) 

ΜΜεεττάάφφρραασσηη: Ένα ειδικό event αναγνωρίζει-αναδεικνύει µια µοναδική στιγµή στο 

χρόνο µε µια γιορτή ή τελετουργία για να ικανοποιήσει συγκεκριµένες ανάγκες''. 

Ο ορισµός αυτός, καλύπτει κοινωνικά events, όπως γάµοι, δεξιώσεις κ.λ.π. αλλά 
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είναι ανεπαρκής για events που αφορούν τον επαγγελµατικό τοµέα, όπως παρουσιάσεις 

προϊόντων, ταξίδια κινήτρων κ.λπ. 

 

• ''To the customer a special event is an opportunity for a leisure, social or cultural 

experience outside the normal range of choices or beyond everyday experience''. 

      ( Getz, 1997, p.4 ) 

ΜΜεεττάάφφρραασσηη: Για τον πελάτη ένα ειδικό event είναι µια ευκαιρία για εκµετάλλευση 

του ελεύθερου χρόνου, για κοινωνικές και πολιτιστικές εµπειρίες που δεν αποτελούν 

συνήθη επιλογή ή καθηµερινή εµπειρία. 

Ο ορισµός αυτός έχει τα πλεονεκτήµατά του αλλά φαίνεται να περιλαµβάνει 

διάφορα είδη events σε αυτά που αφορούν οργανισµούς και εταιρίες. 

  

11..44..  ΗΗ  ααγγοορράά  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττωωνν  eevveennttss  

 

 Σε φφάάσσηη ωωρρίίµµααννσσηηςς  φαίνεται να εισέρχεται η αγορά των eevveennttss στη χώρα µας. Οι 

επιχειρήσεις, ακολουθώντας την τάση που παρατηρείται έντονα στο εξωτερικό, επιλέγουν 

να επενδύσουν στην αγορά των εκδηλώσεων, αναζητώντας καινοτόµες λύσεις και 

προτάσεις. Φυσικά αυτό έχει λογικό επακόλουθο να έχουν αυξηµένες απαιτήσεις από τις 

εταιρίες που ασχολούνται µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες καλούνται πλέον να 

µεταβληθούν σε στρατηγικούς εταίρους πολλαπλών δραστηριοτήτων. 

 Οι λύσεις που προσφέρουν πλέον οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη 

δδιιοορργγάάννωωσσηη  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν είναι πολυποίκιλες και άκρως εξελιγµένες, τόσο σε επίπεδο 

concept όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, µε τη χρήση όλων των τελευταίων τεχνολογιών. 

Οι τελευταίες τάσεις στην αγορά του event management αφορούν στη χρήση νέων 

οπτικοακουστικών µέσων (multimedia shows) για την ενίσχυση του impact των 

εκδηλώσεων, καθώς και τον εµπλουτισµό των events µε ζωντανά happenings και shows 

ώστε να συντηρείται αµείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθόλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. Επίσης, αυτό που παρατηρείται έντονα ως τάση είναι η ένταξη διαδραστικών 

δραστηριοτήτων, ώστε να αισθάνεται το κοινό ότι συµµετέχει ενεργά. 

 

 

 

 

 

ΩΩρρίίµµααννσσηη  

ττηηςς  ααγγοορράάςς  

ττωωνν  EEvveennttss  

ΝΝέέεεςς  ττάάσσεειιςς  

σσττιιςς  εεττααιιρρίίεεςς    

οορργγάάννωωσσηηςς  

EEvveenntt  



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -6- 

11..44..11..  ΗΗ  σσύύννθθεεττηη  φφύύσσηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς..  

 

Η αγορά των eevveennttss έχει πολυδιάστατο και σύνθετο χαρακτήρα. Στην κατηγορία 

αυτή µπορούν να ενταχθούν µια σειρά από εκδηλώσεις. Από τις παρουσιάσεις προϊόντων 

έως τις εκδηλώσεις προώθησης της εταιρικής εικόνας και ταυτότητας και από τις 

συνεντεύξεις Τύπου έως τα εεππεεττεειιαακκάά  hhaappppeenniinnggss και τα iinncceennttiivvee  ttrraavveellss ( ταξίδια 

κινήτρων ). Η πολυπλοκότητα αυτή έχει ως αποτέλεσµα και την ανοµοιογένεια που 

παρατηρείται ανάµεσα στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα. Εκτός από τις 

εξειδικευµένες εταιρίες, ειδικά τµήµατα events διαθέτουν και οι περισσότερες εταιρίες 

Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, ενώ µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων ασχολούνται 

και αρκετές εταιρίες παραγωγής. 

Για τη ΧΧρρύύσσαα  ΠΠααννααγγοοπποούύλλοουυ της Beluga Associates,αναφορά «η αγορά των 

εταιριών που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση events χωρίζεται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: α) στις εξειδικευµένες εταιρίες ∆ηµοσίων Σχέσεων, που ανήκουν στην Ε∆ΕΕ, 

είναι µέλη δικτύων ή διαφηµιστικών οµίλων και η οργάνωση events είναι µια από τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας και 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων και β) σε εταιρίες ανεξάρτητες – µεµονωµένες, ατοµικές 

ή µε πολύ µικρό δυναµικό που αποκλειστικά διοργανώνουν εκδηλώσεις και µόνο, έχοντας 

κύριο όγκο δουλειάς την οργάνωση events διαφορετικού βεληνεκούς   ( δεξιώσεις, party, 

τελετές ιδιωτών κοινωνικού και κοσµικού χαρακτήρα )». 

Στην ανοµοιογένεια αυτή οφείλεται, σε ένα βαθµό, και η απουσία ενός σχετικού 

συλλογικού επαγγελµατικού φορέα στον τοµέα. Φυσικά, οφείλουµε να αναφέρουµε πως 

στα µέσα της δεκαετίας του 1990 επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί µια τέτοια συλλογική 

ένωση, αλλά ο Ελληνικός Σύλλογος Επαγγελµατιών Ειδικών Μορφών Τουρισµού ( 

ΕΣΕΕΜΤ ) δεν κατόρθωσε να εδραιωθεί, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της έλλειψης κοινών 

στόχων και προσανατολισµού µεταξύ των µελών του. 

 

11..44..22..  ΟΟ  ααννττααγγωωννιισσµµόόςς 

 

Από µια αγορά µε ευρείες απαιτήσεις και µε σηµαντική ανοµοιογένεια µεταξύ των 

εταιριών που δραστηριοποιούνται εντός της, δεν θα µπορούσε να λείπει µια σχετικά οξεία 

αίσθηση ανταγωνισµού. Ο Event Manager της SStteeffii  EEvveennttss, ΟΟδδυυσσσσέέααςς  ΛΛάάππππααςς, αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως στην αγορά υπάρχουν σήµερα «λίγες µεγάλες και έµπειρες εταιρίες 

events και πολλές µικρές και εφήµερες. Αυτό δηµιουργεί αναµφίβολα ανταγωνισµό στις 
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τιµές, που, δυστυχώς, αντανακλάται και στην ποιότητα του αποτελέσµατος». 

 

 Η ΒΒίίκκυυ  ΕΕυυααγγγγεελλίίοουυ της MMaarrkkeettiinngg  LLeeaadd θεωρεί πως υπάρχει «µια πληθώρα από 

εταιρίες που οργανώνουν, αλλά λίγες που το κάνουν καλά». ∆ηλώνει πως ενώ για την 

«άρτια οργάνωση ενός event απαιτείται τόσο η στρατηγική προσέγγιση και µελέτη των 

αναγκών όσο και η υλοποίηση των στόχων, στην αγορά υπάρχουν πολλές εξειδικευµένες 

εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν µόνο το δεύτερο σκέλος. Το πρόβληµα είναι ότι και οι 

πελάτες µπερδεύονται και βάζουν σε spec εταιρίες που έχουν διαφορετικό profile. Τυπικά 

όλοι διοργανώνουν, αλλά λίγοι εξειδικεύονται». 

 Η ΧΧρρύύσσαα  ΠΠααννααγγοοπποούύλλοουυ της BBeelluuggaa  AAssssoocciiaatteess διατυπώνει την άποψη πως στον 

τοµέα δραστηριοποιούνται νεοσύστατες και µη δοκιµασµένες στην αγορά εταιρίες. Όπως 

αναφέρει «σε αυτές τις εταιρίες υπερισχύει ως κριτήριο επιλογής του πελάτη η προσωπική 

ή συγγενική γνωριµία, καθώς και η αµοιβή, χωρίς βέβαια αυτό να προδικάζει το 

αποτέλεσµα της επιτυχίας ενός event. Οι εταιρίες όµως αυτές έχει αποδειχθεί ότι, πέρα 

από ένα πρώτο χρονικό διάστηµα επιτυχίας, δεν κατορθώνουν να επιβιώσουν στο χώρο 

και είτε κλείνουν, είτε αναγκαστικά συνεργάζονται µε µεγαλύτερες εταιρίες επικοινωνίας, 

προσφέροντας συµπληρωµατικές, ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης events».  

 Από τη µεριά της η Press & PR manager της VVeerrttiiccaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss, ΒΒιιββήή  

ΠΠααππαασσττάάθθηη, θεωρεί πως στον τοµέα υπάρχουν «εταιρίες που µε υπευθυνότητα και 

συνέπεια πραγµατοποιούν οµολογουµένως εξαιρετικές διοργανώσεις αλλά , στον αντίποδα 

, ο κλάδος περιλαµβάνει και αυτές που κατά λάθος και από τύχη ισχύουν ακόµη και δίνουν 

την αρνητική επιβεβαίωση του κανόνα». Γενική αίσθησή της είναι όµως, πως «από άποψη 

ποιότητας, ο κλάδος βρίσκεται σε ένα πολύ καλό στάδιο, µε υπεύθυνους και έµπειρους 

επαγγελµατίες, γεγονός που δίνει µια µεγάλη διάσταση ανταγωνισµού». 

 

11..44..33..  ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  

 

Η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών φαίνεται να αποτελεί το βασικό 

κριτήριο επιλογής των πελατών. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του προέδρου και 

διευθύνοντος συµβούλου της TThhee  ffiirrmm  BBeeyyoonndd  TThhee  LLiinnee,,  ΒΒαασσίίλληη  ΜΜεεννττζζεελλόόπποουυλλοουυ: «Η 

αγορά των εταιριών διοργάνωσης εκδηλώσεων µεγάλωσε ιδιαίτερα µετά το 2004, όπου οι 

ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων προκάλεσαν ευκαιρίες για την ίδρυση εταιριών και τη 

δηµιουργία σχηµάτων. Και ενώ projects υπάρχουν για όλους, καθώς οι πελάτες 

αντιλαµβάνονται όλο και περισσότερο τη δυναµική των events, η ποιότητα των υπηρεσιών 
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είναι ο καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή µιας εταιρίας από την άλλη». 

Στην ποιότητα της συνεργασίας εστιάζει κι η Event Manager της VV++OO  

CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ΡΡίίαα  ΨΨοούύχχλλαα. «οι πελάτες είναι αλήθεια ότι έχουν αυξανόµενες απαιτήσεις 

από µια εταιρία διοργάνωσης  εκδηλώσεων. Ανάλογα, λοιπόν, µε το στόχο της εκδήλωσης 

συνήθως ζητούν εξασφαλισµένη προσέλευση ειδικού κοινού ( VIPs, πολιτικοί κ. α. ), 

δηµοσιότητα, τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης, κ.τ.λ.». Επισηµαίνει πως «αυτό που 

βαθύτερα, όµως, ζητά ο πελάτης είναι µια σχέση εµπιστοσύνης – συνεργασίας µε την 

εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων και µια µόνιµη εγρήγορση από πλευράς των στελεχών 

της εταιρίας, µε απώτερο σκοπό την κάλυψη των άµεσων αναγκών του». 

Μαζί της φαίνεται να συµφωνεί και η ΧΧρρύύσσαα  ΠΠααννααγγοοπποούύλλοουυ της BBeelluuggaa  AAssssoocciiaatteess, 

η οποία θεωρεί πως η ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ πελάτη και εταιρίας 

∆ηµοσίων Σχέσεων είναι πολύ σηµαντική. «Η εταιρία σαφώς πρέπει να προσφέρει τις 

καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και ο πελάτης πρέπει να έχει υπόψη του ότι η συνεργασία και 

η θετική διάθεση είναι απαραίτητα συστατικά για να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσµα». 

Επιπρόσθετα, η γενική διευθύντρια της AAddvvaannccee  CCoommmmuunniiccaattiioonn, ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  

ΓΓκκίίκκαα, παρατηρεί συγκεκριµένες τάσεις στην αγορά των events. «οι πολυεθνικές και οι 

µεγάλες ελληνικές εταιρίες ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για τα events εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης µε µακροχρόνια αποτελέσµατα, ενώ οι οργανισµοί, για events µε 

πολυπληθή συµµετοχή. Τέλος, οι µικρές ελληνικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται βασικά για 

τη δηµοσιοποίηση των events». 

Από τη µεριά της, η διευθύνουσα σύµβουλος τηςAsset OOggiillvvyy  PPRR  ΜΜππέέττττυυ  

ΚΚααζζαακκοοπποούύλλοουυ αναγνωρίζει την «αυξανόµενη χρησιµοποίηση των events ως 

επικοινωνιακών εργαλείων από την πλευρά των πελατών» και υποστηρίζει πως µόνο η 

συνεργασία µεταξύ εταιριών επικοινωνίας και εταιριών παραγωγής µπορεί να καλύψει 

πλήρως τις απαιτήσεις τους. «τα events που πραγµατικά ανταποκρίνονται στους στόχους 

τους και ξεχωρίζουν, είναι εκείνα που είναι αποτέλεσµα συνεργασίας εταιριών 

επικοινωνίας και εταιριών παραγωγής, καθεµία από τις οποίες προσφέρει τη δική της 

εξειδίκευση και πολύτιµη εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση κάθε εκδήλωσης». 

Τέλος και η Βίκυ Ευαγγελίου συστρατεύεται µε την άποψη πως προκειµένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών οι εταιρίες οργάνωσης εκδηλώσεων θα πρέπει να 

διαθέτουν πολλαπλά προσόντα. «Η στρατηγική προσέγγιση,  ‘’το reason why’’ πίσω από 

ένα event απαιτεί από την εταιρία οργάνωσης events γνώσεις marketing, management και 

communication». 
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11..44..44..  ΤΤοο  ππρρόόββλληηµµαα  ττωωνν  µµεειιωωµµέέννωωνν  bbuuddggeett  

 

Αν και αποτελεί γενική παραδοχή πως οι πελάτες έχουν κατανοήσει την αξία και τη 

χρησιµότητα των events, όπως φαίνεται, αυτό δεν συνδυάζεται και µε την ανάλογη 

αύξηση των κονδυλίων. Αντίθετα, ενώ οι απαιτήσεις αυξάνονται, τα budget 

παρουσιάζονται να µειώνονται. Η ΒΒίίκκυυ  ΕΕυυααγγγγεελλίίοουυ θεωρεί πως αυτό αποτελεί σηµαντικό 

πρόβληµα για τον τοµέα, καθώς «οδηγεί στην ‘’κονσερβοποίηση’’ των ιδεών, µε 

αποτέλεσµα να βλέπουµε και διοργανώσεις χωρίς επαγγελµατισµό σε βάθος». 

Ανάλογη άποψη διατυπώνει και η ΧΧρρύύσσαα  ΠΠααννααγγοοπποούύλλοουυ της Beluga Associates. «οι 

πελάτες σήµερα ζητούν ‘’τα πάντα’’, προτίθενται όµως να διαθέσουν ‘’τα ελάχιστα’’ 

δυνατόν χρήµατα». 

 Το πρόβληµα αναγνωρίζει και ο ΟΟδδυυσσσσέέααςς  ΛΛάάππππααςς της Stefi Events: «τα budgets 

έχουν µειωθεί από τις εταιρίες, που πλέον ζητάνε πολλά αλλά σε χαµηλό κόστος». Αυτό 

δεν φαίνεται να τον αποθαρρύνει, και συµπληρώνει «όπως και µε την παραγωγή 

διαφηµιστικών ταινιών, έτσι και στα events, θα έρθει σύντοµα η ‘’ωρίµανση’’ στον κλάδο 

και η κάθε εταιρία θα έχει το κοµµάτι της αγοράς που της αντιστοιχεί και της πρέπει». 

 

11..55..    ΟΟιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  εεππιιττυυχχίίααςς  

 

Το concept κύριος παράγοντας επιτυχίας, αλλά όχι µόνο... 

Οι παράγοντες που συντείνουν στην επιτυχηµένη διοργάνωση µίας εκδήλωσης είναι 

πολλοί. Πρωταρχικό ρόλο διαδραµατίζει και εδώ η ιδέα, το concept. Η πρωτότυπη, 

ευρηµατική ιδέα είναι άλλωστε αυτή που θα αναδείξει το προϊόν ή την υπηρεσία και θα τη 

“χαράξει” στη µνήµη όσων βρέθηκαν στο event. Στη συνέχεια, εξαιρετικής σηµασίας 

θεωρείται η επιλογή ενός πρωτότυπου χώρου, η ποιότητα του έµψυχου δυναµικού 

(καλλιτέχνες, παρουσιαστές), τα τεχνολογικά µέσα και οι δυνατότητές τους να 

πολλαπλασιάσουν το αποτέλεσµα, και βέβαια η σωστή προετοιµασία, η σκηνοθεσία, το 

timing και η προσοχή στην τελευταία λεπτοµέρεια, καθώς δεν επιτρέπονται τα λάθη.  

 

�     Ρίτα Σταµατάκη, Senior Account Manager, North Star Communication Services: 

Θα σας απαντήσω διευκρινίζοντας τι ακριβώς κάνει η North Star και πως 

συµπεριλαµβάνει τα events στις υπηρεσίες της. Η βασική φιλοσοφία της εταιρίας µας 

αποκρυσταλλώνεται στην πρακτική του «Strategic PR». Στρατηγικό  PR σηµαίνει να 

κάνεις δηµόσιες σχέσεις µε στρατηγική κατεύθυνση, έχοντας αναλύσει σε βάθος τις 
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ανάγκες του πελάτη, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που αυτός δραστηριοποιείται. 

Σηµαίνει παράλληλα να έχεις θέσει συγκεκριµένους στόχους για το µέλλον που 

ανταποκρίνονται στη φήµη και την εικόνα αυτού. Μέσα λοιπόν σε ένα πρόγραµµα 

εντάσσεται και το event management, εξυπηρετώντας πάντα την επικοινωνιακή 

στρατηγική. Στα δύο χρόνια λειτουργίας µας έχουµε αναλάβει ήδη µε επιτυχία 15 µεγάλες 

εκδηλώσεις για τους πελάτες µας. Σαφέστατα µια πετυχηµένη διοργάνωση εκδήλωσης 

στηρίζεται στην πρωτότυπη «µίξη» creative προσέγγισης, επιλογής του σωστού κοινού, 

χώρου και timing. 

Όταν αυτά είναι σε σωστές αναλογίες τότε οι εκδηλώσεις είναι πετυχηµένες. Η 

εταιρία µας επίσης αναλαµβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων ad hoc, τις οποίες πάντα 

φροντίζουµε να ‘’ντύνουµε’’ στρατηγικά ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών 

µας ανά περίπτωση. 

Ολοκληρώνοντας, σε κάθε event υπάρχει ένα αλάνθαστο κριτήριο: τα 

αποτελέσµατα. Από αυτά κρίνει κανείς την επιτυχία. 

 

�    Αλεξάνδρα Γκίκα, Γενική ∆ιευθύντρια, Advance Communication: Η ανάθεση ενός 

event συνοδεύεται από τους στόχους για τους οποίους οργανώνεται και τους οποίους 

θέτουν από κοινού η εταιρία και ο οποιοσδήποτε πελάτης (πολυεθνική εταιρία – 

οργανισµός, φιλανθρωπικό ίδρυµα κ.λπ. ). Για να είναι επιτυχηµένο το event πρέπει να 

έχει τα αποτελέσµατα που έχουν τεθεί από τους στόχους, ενώ τα καθοριστικά στοιχεία της 

επιτυχίας είναι η πρωτοτυπία του concept, η άρτια οργάνωση και η δηµοσιότητα ( 

επικοινωνία του event πριν και µετά την εκδήλωση µέσω των ΜΜΕ ). 

 

�     Ρία Ψούχλα, event Manager, V+O Communication: Η επιτυχία ενός event – 

ανεξάρτητα από το είδος του – κρίνεται πρωτίστως από δύο παράγοντες: την προσέλευση 

του επιλεγµένου – επιθυµητού κοινού στο event, καθώς και τη δηµοσιότητα που θα 

προκληθεί µετά το πέρας της εκδήλωση. Ωστόσο, στην επιτυχία ενός event συµβάλλουν 

επιπλέον µια σειρά παραγόντων που ενδεχοµένως θεωρούνται δευτερεύοντες αλλά είναι 

εξίσου σηµαντικοί. Πιο συγκεκριµένα, η επιλογή του χώρου που θα πραγµατοποιηθεί το 

event είναι πολύ σηµαντική, καθώς θα πρέπει να συµβαδίζει µε το προφίλ της εταιρίας και 

το ύφος της εκδήλωσης, ενώ παράλληλα να συνδυάζει εύκολη πρόσβαση για τους 

προσκεκληµένους. Το branding του χώρου αποτελεί έναν ακόµα σηµαντικό παράγοντα, 

µιας και αντικατοπτρίζει την εικόνα της εταιρίας. Επιπλέον, το concept µιας εκδήλωσης 

σαφώς τη διαφοροποιεί από παρόµοια event ( πρέπει πάντα να αναζητάµε νέους και 

ΓΓκκίίκκαα  

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα--

AAddvvaannccee  

CCoommmmuunniiccaatt

iioonn  

ΨΨοούύχχλλαα  ΡΡίίαα--

VV++OO  

CCoommmmuunniiccaatt

iioonn  



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -11- 

δηµιουργικούς τρόπους για να διοργανώσουµε ένα event ). Τέλος, η ροή της εκδήλωσης, η 

πρόσκληση, το catering, το service, το δώρο, η επιλογή των happenings, κ.τ.λ. αποτελούν 

κριτήρια αξιολόγησης ενός event που καθορίζονται βασικά από τους στόχους που η 

εταιρία θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθούν µέσω της εκδήλωσης. Για παράδειγµα, µια 

συνέντευξη Τύπου αποσκοπεί στην ενηµέρωση του κοινού-στόχος, µια εκδήλωση 

εγκαινίων αποσκοπεί στη δηµιουργία µέγιστης δηµοσιότητας, µια εκδήλωση προσωπικού 

στοχεύει στη σύσφιξη σχέσεων των υπαλλήλων, µια παρουσίαση ενός προϊόντος στόχο 

έχει την προσέλκυση νέων πελατών και ούτω καθεξής. 

 

�     Οδυσσέας Λάππας, Event Manager, Stefi Events: η προσέλευση και η 

«ικανοποίηση» του κοινού, καθώς και η προβολή της εταιρίας/ προϊόντος(raise 

awareness), µε αφορµή του οποίου γίνεται η εκδήλωση, είναι οι δείκτες που δηλώνουν την 

επιτυχία ενός event. Για να επιτευχθεί αυτό όµως πρέπει ένα event να πληρεί µια σειρά 

προϋποθέσεων. Αυτές είναι: α) ιδέα: δεν υπάρχει ελκυστικότερος πόλος για το κοινό από 

µια πραγµατικά πρωτοποριακή ιδέα. Καθετί καινούργιο και ασυνήθιστο θα τραβήξει την 

προσοχή του κοινού και έτσι θα διασφαλίσει µια µεγάλη προσέλευση. β) οργάνωση – 

εµπειρία: για να περάσει κάποιος καλά, πρέπει να µην ταλαιπωρηθεί, η καλή διοργάνωση 

είναι ένα βασικό συστατικό της επιτυχίας ενός event. Η τήρηση του προγράµµατος, η 

ετοιµότητα των διοργανωτών, για το απροσδόκητο ( που πάντα µπορεί να συµβεί ), η 

εύρυθµη ροή της εκδήλωσης, είναι µερικά µόνο στοιχεία µιας καλής οργάνωσης. γ) 

«προσωπικό» το «προσωπικό» της διοργάνωσης πρέπει να είναι επαγγελµατίες και 

ενήµεροι σε κάθε λεπτοµέρεια του event, να στέκονται στο «ύψος» της εκδήλωσης και το 

βασικότερο να δίνουν λύση σε κάθε πρόβληµα ψύχραιµα και άµεσα και δ) προβολή 

αποτελέσµατος: ο τελευταίος κρίκος της επιτυχίας του event είναι η επικοινωνία και 

προβολή του event και κατ’ επέκταση της εταιρίας/προϊόντος από τα ΜΜΕ, έτσι ώστε να 

γίνει γνωστό σε ακόµα µεγαλύτερο κοινό από τους παρευρισκόµενους στο event. 

 

�     Βιβή Παπαστάθη, Press & PR Manager, Vertical Communications: Σε µια εποχή 

που το αποτέλεσµα µετράει, σαφώς και οι εταιρίες και οι οργανισµοί που 

προγραµµατίζουν ειδικές εκδηλώσεις απαιτούν άριστο και ποιοτικό αποτέλεσµα. Για να 

πετύχει κανείς άριστο αποτέλεσµα πρέπει να συνδυάσει καινοτόµες και πρωτότυπες ιδέες 

µε άριστη τεχνογνωσία, υπευθυνότητα και στενή συνεργασία. 

 

�    Μαρίνα Λεωνιδοπούλου,Managing Partner, Out of the box: στρατηγική, 
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στρατηγική, στρατηγική. Και concept. Κάθε event, µικρό ή µεγάλο, εταιρικό ή προϊοντικό, 

οφείλει να ξέρει σε ποιον απευθύνεται και ποιος είναι ο στόχος του. Βάσει αυτών των δύο 

δεδοµένων και άλλων παραµέτρων, σχεδιάζεται ένα event ώστε να είναι µοναδικό, κυρίως 

ως προς το concept. Στην υλοποίησή του µπορούν να εφαρµοστούν σύγχρονες 

τεχνολογίες, υλικά, shows και happenings, πράγµατα που ενδέχεται να αποτελούν στοιχεία 

και άλλων events, αν όµως το concept είναι µοναδικό, τότε θα είναι και το event. 

 

�     Μπέττυ Καζακοπούλου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Asset Ogilvy PR: Οι πελάτες, 

σήµερα, ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιούν το event marketing για την επικοινωνία 

των brands. Η δηµιουργία εµπειρίας για τη µάρκα και η βίωσή της στη συνέχεια από τον 

καταναλωτή είναι το βασικό ζητούµενο πίσω από κάθε event. Ως εκ τούτου, πέραν της 

άρτιας παραγωγής και υλοποίησης ενός event, µεγάλη έµφαση δίνεται αφενός µεν στο 

concept, τη δηµιουργική ιδέα του event και στη σύνδεσή της αφενός µεν µε τους στόχους 

του brand, αφετέρου δε στην αποτελεσµατική επικοινωνία του, που µεγιστοποιεί την 

επίδρασή τους στο δεδοµένο κοινό – στόχο. ∆εδοµένων των παραπάνω, η ‘’συνταγή’’ για 

ένα επιτυχηµένο event είναι: 

� «∆υνατό» concept 

� Πρωτότυπη δηµιουργική προσέγγιση 

� Άρτια παραγωγή και υλοποίηση 

� Αποτελεσµατική επικοινωνία 

 

�     Χρύσα Παναγοπούλου, Beluga Associates: Για ένα επιτυχηµένο event σήµερα 

χρειάζονται πρωτότυπες ιδέες, στηριγµένες σε δηµιουργική λογική και έκφραση, µεγάλη 

προετοιµασία, καλή οργάνωση και σαφώς προσεκτική και άψογη εκτέλεση. Βασικό 

συστατικό για την επιτυχία µιας εκδήλωσης είναι το concept πάνω στο οποίο στηρίζεται 

αυτή. Ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο concept µπορεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο 

κλίµα και τη διάθεση ώστε οι προσκεκληµένοι να αισθανθούν πολύ άνετα και ευχάριστα. 

Γι’ αυτό πρέπει το κεντρικό µήνυµα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που καλούµαστε να 

επικοινωνήσουµε να προβάλλεται µε έξυπνο και δηµιουργικό τρόπο. Οποιοδήποτε κοινό 

παρακολουθεί µια εκδήλωση ( άνθρωποι των ΜΜΕ, VIP’s,  στελέχη εταιριών, 

συνεργάτες, κ.λπ. ) πρέπει ν αποχωρήσει αποκοµίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Γι’ 

αυτό κάθε εκδήλωση πρέπει να έχει µια οµαλή ροή, µε διαρκώς ενδιαφέροντα στοιχεία και 

ικανοποιητική εξυπηρέτηση, ούτως ώστε οι καλεσµένοι να µείνουν και να απολαύσουν το 

event περισσότερο. Πρωταρχικό ζητούµενο για τους πελάτες είναι η σηµαντική 
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δηµοσιότητα που θα αποδώσει η οργάνωση ενός event. Για να επιτευχθεί αυτό ζητούν τη 

µεγαλύτερη δυνατή προσέλευση και σχεδόν πάντα τη συµµετοχή των περισσότερων και 

καλύτερων  «επωνύµων» που ταιριάζουν µε το προφίλ του event και της εταιρίας τους. Το 

guest list πρέπει να είναι καλοζυγισµένο, σε ποσότητα και σε ποιότητα, σε σχέση πάντα µε 

το διαθέσιµο κόστος οργάνωσης του πελάτη. Κυρίως όµως ζητούν την εξασφάλιση της 

ικανοποιητικής προσέλευσης η οποία θα φέρει τη δηµοσιότητα. Η τηλεόραση είναι στην 

πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος και ακολουθούν τα έντυπα. Όµως, το εύρος της 

δηµοσιότητας που πήρε ένα event δεν είναι για έναν πελάτη το αποκλειστικό κριτήριο 

µέτρησης της επιτυχίας του. Ο απόηχος που άφησε το event ανάλογα µε το χρόνο που 

εξακολουθεί να συζητιέται καθώς και ο αντίκτυπος που είχε στο προϊόν ή την υπηρεσία 

που επικοινώνησε, είναι στοιχεία µη µετρήσιµα µεν, αλλά πολύ σηµαντικά για τους 

πελάτες δε.  

 

�     Λυδία Μεταλληνού, Client Service Director, The Firm Beyond the Line: «πολλά 

είναι τα στοιχεία που συντελούν στην επιτυχία µιας εκδήλωσης: µια σωστή αρχή είναι η 

αντίληψη του brief ( τι θέλει να πει ο πελάτης, σε ποιους και µε τι κόστος! ). Στην The 

Firm προσεγγίζουµε την κάθε εκδήλωση µε γνώµονα την πρωτοτυπία, τα σωστά 

µελετηµένα δρώµενα και τις ανάγκες παραγωγής ( υλοποίηση & εκτέλεση ). Οι απαιτήσεις 

των πελατών από µια εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων δεν έχουν καµία διαφορά από 

αυτές προς τη διαφηµιστική εταιρία τους, την εταιρία δηµοσίων σχέσεών τους, το media 

shop τους, κ.τ.λ.: «Μοναδικές ιδέες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος!». Η αλήθεια είναι 

ότι η απαίτηση αυτή κολακεύει ιδιαίτερα όλο το επικοινωνιακό περιβάλλον, καθώς 

απορρέει από την αυξανόµενη δηµιουργικότητα τόσο στην above the line επικοινωνία, 

όσο και στην below. Απλώς αλλάζει ο βαθµός δυσκολίας. Οι απαιτήσεις των πελατών της 

είναι που χαρακτηρίζουν µια εταιρία. Για την The Firm, κάθε event είναι µια πρόκληση. 

Αντιµετωπίζουµε µε την ίδια βαρύτητα και ενδιαφέρον την κάθε εκδήλωση, είτε πρόκειται 

για ένα µικρό party, είτε για µια µεγάλη προωθητική ενέργεια που µπορεί να διαρκέσει 

µήνες, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων». 

 

11..66..  ΟΟιι  ττάάσσεειιςς  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  

 

• Οι επιχειρήσεις πραγµατοποιούν περισσότερα events από ότι στο παρελθόν, και τα 

οργανώνουν πολύ νωρίτερα. 

• Οι πελάτες έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους από τις εταιρίες οργάνωσης εκδηλώσεων. 
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• Οι εκδηλώσεις παρουσίασης προϊόντων κυριαρχούν, ενώ τα περισσότερα events έχουν 

ενηµερωτικό και όχι ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 

• Τα events έχουν αποκτήσει πιο στοχευµένο χαρακτήρα, καθώς απευθύνονται σε πιο µικρό 

και πιο αυστηρά επιλεγµένο κοινό, ενώ επιθυµία των επιχειρήσεων είναι να εδραιώνουν 

ένα αίσθηµα κοινότητας µεταξύ των συµµετεχόντων. 

• Οι πελάτες, όλο και περισσότερο, αναζητούν τρόπους µέτρησης των αποτελεσµάτων των 

events. 

• Πολύ δηµοφιλής είναι η πρακτική της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και η από κοινού 

παρουσίαση µιας εκδήλωσης. 

• Αρκετοί πελάτες εµπιστεύονται τις εταιρίες του κλάδου, αλλά δεν είναι και λίγοι αυτοί που 

διατηρούν σχετικά in-house τµήµατα. 

 

11..77..  ΤΤοο  EEvveenntt  MMaarrkkeettiinngg  κκοορρυυφφααίίοο  εερργγααλλεείίοο  ααπποοδδόόσσεεωωνν  

 

Στην κορυφή των προτιµήσεων των στελεχών µάρκετινγκ σε ολόκληρο τον κόσµο 

κατατάσσεται η συµµετοχή σε εκδηλώσεις (Event marketing), σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της ετήσιας µελέτης των οργανισµών George P.Johnson Company (GPJ) 

και MPI Foundation «EventView ‘05/’06». 

Συγκεκριµένα, στην τέταρτη ετήσια έρευνα καταγραφής τάσεων στο face – to – face 

Marketing, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις µε περισσότερα από 700 στελέχη 

µάρκετινγκ εταιριών στη Βόρεια Αµερική, στην Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία, η 

συµµετοχή σε εκδηλώσεις καταγράφεται ως κορυφαίο εργαλείο απόδοσης (Return on 

Investment – ROI). 

Αναλυτικότερα, ποσοστό 96% των στελεχών που συµµετείχαν στην έρευνα 

δήλωσαν ότι η συµµετοχή σε εκδηλώσεις αποτελεί ουσιώδες συστατικό του µείγµατος 

µάρκετινγκ, ενώ ποσοστό 93% σηµείωσε ότι η συµβολή των εκδηλώσεων στις ενέργειες 

µάρκετινγκ παραµένει σταθερή ή και αυξάνεται. Επιπλέον, ποσοστό µεγαλύτερο του 50% 

αναφέρεται στο ρόλο του Event Marketing ως µίας «προεξάρχουσας τακτικής» ή ως ενός 

«στοιχείου ζωτικής σηµασίας» για τους στόχους τους. 

Η αξία των παραπάνω ευρηµάτων υπογραµµίζεται από και από το γεγονός ότι τα 

στελέχη που συµµετείχαν στην συγκεκριµένη µελέτη προέρχονται από διάφορους κλάδους 

της οικονοµίας, οι εταιρίες των οποίων πραγµατοποιούν πωλήσεις µεγαλύτερες από 250 

εκατοµµύρια δολάρια. 

 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -15- 

Ο πελάτης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

 

Ένα σηµαντικό εύρηµα της µελέτης «EventView‘05/’06» είναι ότι η ενίσχυση της 

σχέσης µε τον πελάτη αναδείχτηκε, για πρώτη φορά, ως το επικρατέστερο κριτήριο 

επιτυχίας στο Event Marketing, αφήνοντας πίσω του κλασικά κριτήρια όπως το brand 

awareness ή προσέλκυση υποψηφίων πελατών. 

Συγκεκριµένα, οι ερωτούµενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν σε πεντάβαθµη κλίµακα 

(όπου το ένα σήµαινε «δίχως καµία σηµασία» και το πέντε «πολύ σηµαντικό») τη 

σπουδαιότητα της ικανοποίησης του πελάτη (ή του υπαλλήλου σε άλλες εκδηλώσεις) ως 

προς την επιτυχία ενός event. Το αποτέλεσµα υπέρ των Events ήταν ένας µέσος της τάξης 

των 4,2 βαθµών.  

«Οι απαντήσεις που συλλέξαµε, επιβεβαιώνουν ότι η ικανοποίηση του πελάτη και η 

ενίσχυση της σχέσης µαζί του (Return on Customer) είναι πιο σηµαντική παρά ποτέ», λέει 

από την GPI ο David Rich. 

Επιπλέον, τα φετινά αποτελέσµατα και σε σύγκριση µε τη µελέτη του 2004, 

δηλώνουν ότι το Event Marketing  παραµένει, παγκοσµίως, η Νο 1 τακτική που οδηγεί σε 

συγκεκριµένες αποδόσεις, σύµφωνα µε το 23% των ερωτηθέντων στελεχών, 

Στη βόρεια Αµερική, το Event Marketing µοιράζεται σχεδόν την πρωτιά (20%) στην 

απόδοση της επένδυσης (ROI) µαζί µε τις δηµόσιες σχέσεις (18%), το  web marketing 

(18%) και το direct marketing (18%). Επιπλέον, οι ερωτηθέντες υποδεικνύουν πως πάνω 

από το 1/4 του συνολικού προϋπολογισµού µάρκετινγκ προορίζεται για Event Marketing 

προγράµµατα. Επίσης, πάνω από το 1/3 των συµµετεχόντων απαντούν πως αναµένουν 

µεγαλύτερα κονδύλια για Event Marketing προγράµµατα στο µέλλον. 

 

Η συνέργεια υποστηρίζει την επιτυχία 

 

Όσο σηµαντικά και αν είναι τα διαθέσιµα κονδύλια, η επιτυχία ενός Event 

Marketing προγράµµατος δεν είναι µόνο θέµα χρηµάτων. Η ενσωµάτωση των 

συγκεκριµένων ενεργειών στο σύνολο των ενεργειών Marketing ουσιαστικά υποστηρίζει 

την επιτυχία του προγράµµατος, σηµειώνουν σε ποσοστό 80% τα στελέχη που πήραν 

µέρος στην έρευνα. 

Οι ενέργειες face – to – face πρέπει να εντάσσονται οργανικά στους επιχειρησιακούς 

στόχους και να µην προγραµµατίζονται ξεκοµµένα από τις υπόλοιπες ενέργειες 
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µάρκετινγκ, επισηµαίνει από την δική του πλευρά ο David A. DuBois από την MPI, 

(Meeting Professionals International). 

«Τα face – to – face προγράµµατα πρέπει να εντάσσονται στους επιχειρησιακούς 

στόχους και να µην προγραµµατίζονται εν κενώ. Με την ευρεία ενοποίηση όλων των 

στοιχείων µίας καµπάνιας, η εταιρία δύναται να επωφεληθεί από τις συνέργειες που 

δηµιουργούνται αλλά και από τους πόρους, παρέχοντας την µεγαλύτερη δυνατή απόδοση 

της επένδυσης». 

Η γεωγραφική σύγκριση των αποτελεσµάτων της έρευνας αποκαλύπτει διαφορές 

στις συνθήκες, στις προτεραιότητες και στην ωριµότητα της εκάστοτε αγοράς. Σύµφωνα 

µε τη γεωγραφική προέλευση των συµµετεχόντων, τα ποσοστά των ερωτηθέντων που 

δείχνουν πως το Event Marketing θα «γίνει σηµαντικότερο» παρουσιάζουν σηµαντική 

αύξηση στην Βόρεια Αµερική, όπως και στην Ευρώπη, σε σχέση µε το 2004. 

Συγκεκριµένα, το 49% των ερωτηθέντων στην Βόρεια Αµερική απαντά πως ο ρόλος 

του Event Marketing συνεχίζει να µεγαλώνει (έναντι του 42% το 2004), όπως και το 52% 

των Ευρωπαίων δείχνουν την ίδια σιγουριά (έναντι του 45% που δήλωσαν το 2004). 

Ωστόσο, η γνώµη των Ασιατών για την σηµασία του Event Marketing παρουσιάζει µείωση 

κατά την διάρκεια των 12 τελευταίων µηνών, µε το 67% των ερωτηθέντων να υπολογίζουν 

στην αυξηµένη σηµασία του για το µέλλον, σε σχέση µε το 74% το 2004. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

  

ΣΣΧΧΕΕΣΣΗΗ  BBUUSSIINNEESSSS  EEVVEENNTTSS  ΜΜΕΕ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

Ξεκινώντας από τα business events, αντιλαµβανόµαστε, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω πως είναι ουσιαστικά οι ∆ηµόσιες Σχέσεις αυτών που τα διοργανώνουν, για 

παράδειγµα, τα σεµινάρια που διοργανώνει το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Τ.Ε.Ι.Θ. είναι 

ουσιαστικά ∆ηµόσιες Σχέσεις του Τ.Ε.Ι.Θ. Ας δούµε αρχικά τι είναι οι ∆ηµόσιες Σχέσεις 

και τι ρόλο παίζουν στη σηµερινή εξελισσόµενη επιχείρηση. 

 

22..11..  ΣΣύύγγχχρροοννηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη 

 

Η λέξη «επιχείρηση» για τον πολύ κόσµο, συνήθως σηµαίνει, έναν οργανισµό που 

κινείται και δρα µε τελικό στόχο την επίτευξη κέρδους. 

 

Ένας κλασικός ορισµός λέει: 

 «Επιχείρηση, οικονοµικός οργανισµός ή οικονοµική µονάδα, είναι ο οργανισµός 

εκείνος στα πλαίσια του οποίου συνδυάζονται συστηµατικά οι συντελεστές της παραγωγής  

µε σκοπό την παραγωγή υλικών αγαθών και την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την 

ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών». 

Ωστόσο σήµερα, µια σύγχρονη επιχείρηση, έχει καινούρια προβλήµατα να 

αντιµετωπίσει. Η σωστή διάγνωση, η πρόβλεψη, ο χειρισµός, η οργάνωση και επίλυση 

των προβληµάτων αυτών βοηθούν την επιχείρηση του 20
ου

 αιώνα να αναπτυχθεί σωστά 

και να προοδεύσει. 

 

Η επιχείρηση στις µέρες µας έχει αλλάξει στόχους. Η προσπάθεια για την 

πραγµατοποίηση κέρδους, δεν είναι αρκετή να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και 

επιτυχηµένη επιβίωσή της. Πρέπει ακόµα:  

α)  Να ενταχθεί στο περιβάλλον της. Το µέλλον µιας επιχείρησης, στα χρόνια που 

ακολουθούν, θα εξαρτηθεί σίγουρα από το πόσο θα αναµειχθεί αυτή στα προβλήµατα που 

απασχολούν το άµεσο περιβάλλον της και γενικά την ανθρωπότητα. 

 

β)  Να κοινωνικοποιηθεί. Να καταλάβει σωστά το ρόλο και το σκοπό που πρέπει να 

BBuussiinneessss  

EEvveennttss  

ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  --  

ΟΟρριισσµµόόςς  

ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  

––  κκααιι  σσττόόχχοοιι  
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παίξει µέσα στην κοινωνία και να συνειδητοποιήσει ότι αποτελώντας κύτταρό της πρέπει 

να πληρώσει σωστά και τίµια το κοινωνικό της ενοίκιο, προς το σύνολο και προς τους 

εργαζόµενους. 

γ)  Να προβλέψει και να προγραµµατίσει. Να ξεπεράσει τα στενά πλαίσια του σήµερα 

και αύριο να οργανώσει το πρόγραµµα της επόµενης πενταετίας και δεκαετίας. 

δ)  Να πιστέψει στην ηθική. Η στρατηγική της ηθικής, διατηρεί τις σχέσεις µεταξύ των 

ανθρώπων και συντελεί άµεσα στην επιβίωση της σύγχρονης επιχείρησης. 

ε)  Να φροντίσει για σωστές σχέσεις. Μέσα και έξω από της επιχείρηση µε δηµόσιες 

σχέσεις και πληροφόρηση η σηµερινή επιχείρηση πρέπει να επικοινωνήσει µε το κοινό 

της, να µιλήσει µε τον εαυτό της και να δηµιουργήσει µια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 

Η σύγχρονη επιχείρηση, έχει πλέον ευθύνες, τις οποίες όσο πιο συνειδητά ασκεί, 

τόσο πιο θετικά συµβάλλει στην δική της ευηµερία και στην ανάπτυξη της οικονοµίας και 

του τόπου. 

 

22..22..  ΗΗ  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  σσήήµµεερραα  

 

Η επικοινωνία σήµερα αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του management, έχει 

αναπτυχθεί θεωρητικά και πρακτικά έτσι ώστε να συµβάλλει στη λήψη σωστών 

αποφάσεων και παράλληλα να προγραµµατίζει τη σχέση της επιχείρησης µε τις οµάδες 

κοινού που την αφορούν. 

 Η παραγωγικότητα, οι πωλήσεις, το κέρδος και άλλα µεγέθη που έχουν σχέση µε 

την πρόοδο της επιχείρησης απασχολούσαν πάντοτε τους επιχειρηµατίες, αλλά και τους 

εργαζόµενους. Όλα αυτά είχαν ως σηµείο αναφοράς τη µηχανή, µέχρι να αποδειχθεί και 

να γίνει αποδεκτό ότι και ο ανθρώπινος παράγοντας παρεµβάλλεται δραστικά στη 

διαµόρφωση του αποτελέσµατος. Η ανθρώπινη συµπεριφορά παίζει κυρίαρχο ρόλο, τόσο 

στην παραγωγική όσο και στην εµπορική καταναλωτική διαδικασία. 

Όµως µέσα σε αυτή τη δυναµική συµπεριφορά των ανθρώπων, που οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να επιβιώσουν και να κερδίσουν, διαπιστώνουµε ότι οι παραδοσιακές 

µέθοδοι εµπορίας δεν αρκούν για την επίτευξη των στόχων τους. 

 Το άτοµο σήµερα, ως καταναλωτής, έχει να επιλέξει µεταξύ πληθώρας προϊόντων 

και υπηρεσιών, και εδώ ακριβώς αρχίζει η ανταγωνιστική προσπάθεια. Με τις σηµερινές 

κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, η επιχείρηση έχει να αντιµετωπίσει νέα δεδοµένα, 

νέους συντελεστές επιτυχίας, όπως η αξιοπιστία, η εικόνα ( image ), η στάση του ατόµου ( 

attitude ), η κοινή γνώµη ( public opinion ). Αυτοί οι παράγοντες είναι καθοριστικοί για 

∆∆ρραασσττιικκόόςς  οο  

ααννθθρρώώππιιννοοςς  

ππααρράάγγοοννττααςς    

ΝΝέέαα  δδεεδδοοµµέένναα  

πποουυ  

σσυυννττεελλοούύνν  

σσττηηνν  ττεελλιικκήή  

εεππιιλλοογγήή  
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την εξέλιξη του οποιοδήποτε δηµόσιου ή ιδιωτικού οργανισµού και επιχείρησης, γιατί 

καθοδηγούν τον καταναλωτή ή τον χρήστη στην τελική επιλογή. 

 Οι αναστολές και οι αντιδράσεις του καταναλωτή, οι οποίες διαµορφώνουν τα 

τελικά οικονοµικά αποτελέσµατα, συσχετίζονται άµεσα µε τα προηγούµενα δεδοµένα και 

ιδιαίτερα µε την επικοινωνία και την κατανόηση µεταξύ της επιχείρησης και του 

καταναλωτή. Αναπτύχθηκαν λοιπόν οι ∆ηµόσιες Σχέσεις ως µια ανεξάρτητη λειτουργία 

του management και συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης 

εµπλεκόµενες σε όλες τις άλλες λειτουργίες της. Πρόκειται δηλαδή για µια διοικητική 

συνιστώσα που έχει να κάνει µε την επικοινωνία και τη διοίκηση των σχέσεων µεταξύ της 

επιχείρησης και των οµάδων που την αφορούν. 

 

22..33..  ∆∆ηηµµόόσσιιεεςς  σσχχέέσσεειιςς  

 

Μέσω των ∆ηµοσίων Σχέσεων οι εταιρίες έρχονται κοντά στις διάφορες οµάδες 

ανθρώπων µε συχνά διαφορετικά ή και συγκρουόµενα συµφέροντα και απόψεις και 

επιτυγχάνουν την αποτροπή ή και άµβλυνση των προβληµάτων. 

 

Για τη λειτουργία των ∆ηµοσίων Σχέσεων χρειάζονται: 

� Ένα υποκείµενο δηµοσίων σχέσεων δηλ. ένας φορέας, 

� Ένα κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί ο φορέας,  

� Ένα µήνυµα που θα απευθύνει ο φορέας 

� Ένας στόχος, που είναι η ανάπτυξη αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης µεταξύ 

των οµάδων και των ατόµων. 

 

 Αλλά τι είναι οι ∆ηµόσιες Σχέσεις ακριβώς και πως θα µπορούσε να ορίσει κανείς 

την έννοιά τους; Οι πιο σοβαρές προσπάθειες για να δοθεί ορισµός από το σύντοµο, αν και 

πονηρό:  

‘’ να κανονίζεις την αλήθεια έτσι που να είναι αρεστή στον κόσµο ’’ 

 

ως το κλασικό του Eduard L. Bernays: 

‘’…η προσπάθεια, που µε πληροφόρηση πειθώ και διευθέτηση, δηµιουργεί δηµόσια 

υποστήριξη, για µια δραστηριότητα, µια υπόθεση, ένα κίνηµα ή ένα θεσµό’’.  

 

ΑΑνναασσττοολλέέςς  

κκααιι  

ααννττιιδδρράάσσεειιςς  

ττωωνν  

κκααττααννααλλωωττώώνν  

ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  

∆∆ηηµµοοσσίίωωνν  

ΣΣχχέέσσεεωωνν  

∆∆ηηµµόόσσιιεεςς  

ΣΣχχέέσσεειιςς  
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Πολλοί – καθώς και ο κ. Θ. Κουτούπης – θεωρούν ως τον καλύτερο από τους υπάρχοντες, 

τον ορισµό του Βρετανικού Ινστιτούτου ∆ηµοσίων Σχέσεων, σύµφωνα µε τον οποίο: 

‘’ ∆ηµόσιες Σχέσεις είναι η συστηµατική, προγραµµατισµένη, συνεχής και συνεπής 

προσπάθεια, για τη δηµιουργία και διατήρηση σχέσεων αµοιβαίας κατανόησης, 

εµπιστοσύνης και καλής θέλησης, ανάµεσα σε µια οργανωµένη οµάδα ( ή άτοµο ) και 

τα κοινά της.’’  

( Πρακτικός Οδηγός ∆.Σ. σελ.31 ) 

 

 

Ορισµός που γίνεται ευκολότερα κατανοητός µε την µελέτη του παρακάτω 

σχεδιαγράµµατος. 

 

 

∆.Σ.                                                                         Α 

 

                                                                               

α) προµελετηµένη                                               αποδοχή 

β) προδιαγεγραµµένη                                       προσπάθεια 

γ) συστηµατικά καταβαλλοµένη                 αµοιβαία κατανόηση 

    

ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ                     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ                ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

       Λύσεις                                    Χρόνος                                 Συνεχής 

   Εναλλακτικές                              Τόπος 

                                                  Αποτέλεσµα   
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 Η πρακτική εφαρµογή των ∆.Σ. περιλαµβάνεται σε τέσσερις βασικούς κανόνες που 

η εφαρµογή τους απαιτεί γνώση του αντικειµένου και συνεχή προσπάθεια: 

 

α) Οι ∆.Σ. µιλούν για την επιχείρηση, τον οργανισµό ή την οµάδα. Τους κάνουν γνωστούς. 

 

β) Λένε σε µια οµάδα τι σκέπτονται οι άλλοι γι’ αυτήν  και έτσι βοηθούν την οµάδα να 

αποφασίσει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την καλή θέληση των άλλων και να τη 

διατηρήσει. 

 

γ) Σχεδιάζουν µεθόδους και χρησιµοποιούν µέσα για να κερδίσουν αυτή την καλή θέληση. 

 

δ) Πραγµατοποιούν όσα έχουν σχεδιάσει. 

 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι σωστές ∆.Σ. βασίζονται: 

- στη γνώση των αιτηµάτων 

- στην οργανωτική αναθεώρηση 

- στη σωστή επικοινωνία 

- στις τυπικές εκδηλώσεις. 

 

22..33..11..Βασικοί στόχοι των δηµοσίων σχέσεων 

 

����   Καλή φήµη - κύρος -  «εικόνα» 

Η δηµιουργία του είναι δύσκολη αλλά όταν ένας οργανισµός αποκτήσει καλή φήµη, 

ανοίγει ευκολότερα την πόρτα της επιτυχίας. 

 

����   Καλές σχέσεις µε το προσωπικό  

Το προσωπικό αποτελεί το ανθρώπινο δυναµικό που είναι κεφάλαιο της εταιρίας. Το 

ανθρώπινο δυναµικό ζητά φυσικά ανθρώπινη µεταχείριση και η µεταχείριση αυτή 

αποτελεί βασικό στόχο των ∆ηµοσίων Σχέσεων. 
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����   Καλές σχέσεις µε τον τύπο 

Ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία. Οι καλές σχέσεις µε τον Τύπο είναι απαραίτητος 

στόχος για την επιτυχία ενός προγράµµατος ∆.Σ. και βοηθάει στην κατάκτηση της κοινής 

γνώµης. 

 

����   Καλές σχέσεις µε τις αρχές 

Απαραίτητες για την επίλυση των προβληµάτων και ειρηνική διαβίωση ενός 

οργανισµού στον χώρο του. 

 

����   «Εικόνα» προϊόντων ή υπηρεσιών 

Οι ∆.Σ. δεν πουλούν. Ετοιµάζουν το έδαφος και δηµιουργούν υποδοµές. Η υποδοµή 

µε τη σειρά της οδηγεί στη δηµιουργία εικόνας και αυτή σίγουρα επηρεάζει την 

αγοραστική συµπεριφορά. Η ανταγωνιστική µορφή της σύγχρονης κοινωνίας, η 

ισοπέδωση των τιµών και ποιοτήτων , η ταυτότητα των προϊόντων κάνει την ανάγκη της 

εικόνας ακόµη µεγαλύτερη. Η εικόνα δηµιουργεί την εκτίµηση, προκαλεί τη συµπάθεια 

και οδηγεί στην προτίµηση. 

 

����    Εξουδετέρωση προκαταλήψεων 

Πολλές φορές παλιές προκαταλήψεις δεν αφήνουν να δηµιουργηθούν σωστές 

εικόνες. Η εξουδετέρωσή τους είναι το πρώτο βήµα, και επιτυγχάνεται µε τίµια και 

ειλικρινή µέθοδο πληροφόρησης. 

 

����    Πειθώ 

Αυτή πρέπει να χρησιµοποιήσουν οι ∆.Σ. µιλώντας για τις απόψεις τους, τα 

προγράµµατά τους, τις προοπτικές τους, και µε την πειθώ έχουν ελπίδες να επιβάλλουν το 

κύρος τους και να ζητήσουν αµοιβαία κατανόηση. Το αποτέλεσµα θα είναι η κατάκτηση 

της κοινής γνώµης. 
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2.3.2  Λειτουργίες και εργαλεία των δηµοσίων σχέσεων 

 

Στις λειτουργίες των ∆ηµοσίων Σχέσεων περιλαµβάνονται: 

 

���� Οι σχέσεις µε τους πελάτες, τους χονδρέµπορους, τους αντιπροσώπους ή και λιανοπωλητές. 

 

���� Οι σχέσεις µε τον ανταγωνισµό. 

 

���� Οι σχέσεις µε το καταναλωτικό κοινό. 

 

���� Οι σχέσεις µε τους προµηθευτές και τους παραγωγούς. 

 

���� Οι οικονοµικές σχέσεις ( χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί, επενδυτές, µέτοχοι ). 

 

���� Οι εσωτερικές ανθρώπινες σχέσεις µε το προσωπικό και τα στελέχη. 

 

���� Οι σχέσεις µε το κράτος. 

 

���� Οι σχέσεις µε τους διαµορφωτές της κοινής γνώµης. 

 

���� Οι σχέσεις µε την κοινότητα ( κοινωνική δραστηριότητα, προστασία περιβάλλοντος κλπ ). 

 

���� Οι σχέσεις µε τον τύπο και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. 

 

Οι προαναφερόµενες οµάδες χαρακτηρίζονται ως τα «κοινά» των δηµοσίων σχέσεων. 

Άρα,  

«Κοινά» ∆ηµοσίων Σχέσεων, είναι οι οµάδες εκείνες µε τις οποίες ένας οργανισµός 

έρχεται σε επαφή µε οποιοδήποτε τρόπο. 

Οι παρακάτω δραστηριότητες των ∆.Σ. ατονούν εκείνη την παλιά ρήση ότι τα 

αποτελέσµατα των ∆.Σ. είναι ορατά µακροπρόθεσµα  και η προετοιµασία για το αποτέλεσµα 

αυτό συνήθως δε φαίνεται και σίγουρα δε µπορεί να µετρηθεί από τους εργοδότες. 
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� Αναµνηστικά δώρα 

� Βραβεία – Βραβεύσεις 

� Γεύµατα  

� ∆είγµατα προϊόντων 

� ∆ελτία τύπου 

� ∆εξιώσεις 

� ∆ιαγωνισµοί  

� ∆ιαλέξεις  

� ∆ιαφηµίσεις κύρους 

� Εταιρική ταυτότητα 

� Εκθέσεις 

� Εκδροµές προσωπικού 

� Εκπαίδευση προσωπικού 

� Ενίσχυση ιδρυµάτων 

� Επαφές µε αρχές 

� Επαφές µε τον τύπο 

� Επιγραφές επιχείρησης 

� Επισκέψεις εγκαταστάσεων από το κοινό 

� Επισκέψεις εγκαταστάσεων από οικογένειες 

� Επιστολόχαρτα, επαγγελµατικές κάρτες και λοιπό υλικό δηµοσίων σχέσεων 

� Ευχετήριες κάρτες, ευχές, κλπ. 

� Ηµερολόγια 

� Κατασκηνώσεις προσωπικού 

� Κοινοτικές σχέσεις 

� Περιοδικό επιχείρησης 

� Πίνακες επισήµων 

� Προσωπικό ( σχέσεις, πριµ, παραχωρήσεις, επιµορφώσεις ) 

� Προθήκες 

� Συµµετοχή σε εκθέσεις 

� Συµπεριφορά προσωπικού 

� Συνέδρια 

� Συνεντεύξεις 

� Τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο 

� Υποδοχή – ενηµέρωση νέου προσωπικού 
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� Υποτροφίες 

� Φωτογραφίες 

 

2.3.3  Η εφαρµογή των ∆.Σχ. / ∆.Σχ. και Marketing 

 

 Συνθήκες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία του θεσµού των ∆ηµοσίων 

Σχέσεων: 

 

� Συµµόρφωση της γενικής πολιτικής του οργανισµού µε τις αρχές των δηµοσίων σχέσεων 

o Εντοπισµός των προβληµάτων και των ευκαιριών 

o Εισήγηση προγραµµάτων και ενεργειών 

 

� Ευρεία εφαρµογή 

 

� Ειδική αντιµετώπιση <<κοινών>>  και προβληµάτων 

 

� Μακροπρόθεσµη άσκηση 

 

Κάθε πρόγραµµα ∆ηµοσίων Σχέσεων κατά την εφαρµογή του περνάει από ορισµένα 

στάδια που είναι: 

 

� Η συγκέντρωση πληροφοριών. 

 

� Η ταξινόµηση των στοιχείων ( έρευνα ). 

 

� Ο εντοπισµός και η ανάλυση του προβλήµατος. 

 

� Ο προγραµµατισµός 

 

 

 

 

        Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την κατάρτιση ενός προγράµµατος  ∆ηµοσίων 

Σχέσεων. 
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        Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι: 

 

      Α. Η µέθοδος P.E.R.T. (Programme Evaluation and Review Technique = µέθοδος 

αξιολόγησης και ελέγχου προγράµµατος) 

            Η µέθοδος αυτή στην απλή της µορφή περιλαµβάνει: 

• Κατάσταση µε τα βασικά στάδια εκτέλεσης του  προγράµµατος κατά σειρά             

λειτουργικής χρονικής προτεραιότητας. 

• Αναλυτική κατάσταση µε τις επιµέρους ενέργειες. 

• Καθορισµό των υπευθύνων των επιµέρους εργασιών. 

• Αποτύπωση σε σχεδιάγραµµα των προαναφερόµενων   εργασιών. 

Β. Η µέθοδος Ι.Α.Μ. (Intergration Analysis Matrix = Τύπος  Ανάλυσης 

Ολοκληρώµατος) 

        Η µέθοδος αυτή αφορά την παραγωγικότητα κάθε µιας δραστηριότητας σε 

συνδυασµό µε τις υπόλοιπες µέσα στα πλαίσια ενός προγράµµατος 

 

� Ο προϋπολογισµός 

  Το ύψος του προϋπολογισµού εξαρτάται από το είδος του προγράµµατος, το µέγεθος 

της εταιρίας, τις γενικές συνθήκες κλπ 

 

 Για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού δηµοσίων σχέσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

τα εξής βασικά στοιχεία: 

√√√√ Το κόστος των αµοιβών, όχι µόνο για τους επαγγελµατίες των δηµοσίων σχέσεων που θα 

απασχοληθούν στο πρόγραµµα, αλλά και όλου του βοηθητικού προσωπικού όπως π.χ. 

γραµµατείς, λογιστές κ.λπ. 

√√√√ Το κόστος απόκτησης πληροφοριών 

√√√√ Το κόστος παγίων όπως ενοίκια, ρεύµα, ασφάλεια, τηλέφωνο, κ.λπ. 

√√√√ Τα ατοµικά έξοδα των υπευθύνων των δηµοσίων σχέσεων όπως ξενοδοχεία, έξοδα 

κίνησης, κ.λπ. 

√√√√ Τα αναλώσιµα υλικά 
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Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν τα εξής: 

o Στόχος είναι η πραγµατοποίηση της µικρότερης δαπάνης µε τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

Ούτε η σπατάλη ενδείκνυται αλλά ούτε και η «τυφλή» περικοπή των δαπανών που 

µπορούν να ανατρέψουν όλο το πρόγραµµα 

o Πρέπει να γίνει πλήρης και ακριβής προϋπολογισµός ώστε να συµπεριληφθούν όλες οι 

δαπάνες. Όπως π.χ προϋπολογισµός για τη δεξίωση, τη φωτογράφηση κλπ 

o Οι επιµέρους δαπάνες πρέπει ή να στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή στο τέλος να 

προστίθεται ένα σταθερό ποσό της τάξης του 5-10% 

o Στο σύνολο του προϋπολογισµού πρέπει να προστίθεται και µια δαπάνη που 

χαρακτηρίζεται ως «απρόβλεπτα», έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν λάθη, αυξήσεις τιµών 

κλπ. Η δαπάνη αυτή είναι της τάξης του 10-20%. 

 

√√√√ Η εκτέλεση  

  Η αξιοποίηση όλων των προηγούµενων εργασιών, των χρηµάτων και του χρόνου 

που δαπανήθηκαν για έρευνα και κατάρτιση προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων εξαρτάται 

από την πιστή εκτέλεσή τους. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης χρειάζεται παρακολούθηση 

και ικανότητα µεταφοράς των σχεδίων στην πράξη. 

 

√√√√ Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

  Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων χρειάζεται αµεροληψία, σωστή κρίση, 

ειλικρίνεια. Όσο πιο σωστά προσδιορισµένοι και συγκεκριµένοι είναι οι στόχοι ενός 

προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων τόσο περισσότερο διευκολύνουν την ανάλυση και 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του. 

  Ο συνήθης τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσµάτων είναι η έρευνα, όπως π.χ. οι 

µετρήσεις της κοινής γνώµης. 

  Στις περιπτώσεις αυτές τα αποτελέσµατα µπορούν να µετρηθούν ποσοτικά, όπως η 

µείωση των παραπόνων, η µείωση των αρνητικών άρθρων, η βελτίωση της κοινής γνώµης, 

κ.λπ. 

  Επίσης, υπάρχουν αποτελέσµατα για τα οποία δεν χρειάζεται καθόλου έρευνα, όπως 

π.χ. η παντελής έλλειψη παραπόνων. 

  Γενικότερα, υπάρχουν ορισµένα δεδοµένα από τα οποία οι υπεύθυνοι µπορούν να 

προβούν στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

 Αυτά είναι: 

-η αντιµετώπιση της εταιρίας από τα Μ.Μ.Ε. 
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-η αύξηση της κατανόησης του κοινού. 

-το ποσοστό κάλυψης των λειτουργιών της καµπάνιας και της 

 ζητούµενης στήριξης από τα Μ.Μ.Ε. 

-η µέτρηση της κοινής γνώµης. 

-τα στατιστικά δεδοµένα ανάλογα µε τους στόχους. 

  Παρόλα αυτά όµως, ακόµη κι αν καταφέρουµε να µετρήσουµε τα αποτελέσµατα, 

αυτά αποτελούν ενδείξεις και όχι κριτήρια. Κι αυτό γιατί δεν µπορούµε να µετρήσουµε 

βραχυπρόθεσµα την απόδοση και την επιτυχία των δηµοσίων σχέσεων. Ο λόγος είναι ότι ο 

στόχος των δηµοσίων σχέσεων είναι η δηµιουργία και η συντήρηση ή µεταστροφή µιας 

συγκεκριµένης εικόνας στη συνείδηση της κοινής γνώµης. 

  Η πιο ασφαλής µέθοδος είναι η παρακολούθηση της στάσης της κοινής γνώµης µε 

την βοήθεια επιστηµονικών ερευνών και που πρέπει να γίνονται τακτικά σε ετήσια ή διετή 

βάση. 

 

.3.4.  Η παρούσα κατάσταση στον τοµέα των δηµοσίων σχέσεων 

 

Είναι γεγονός ότι στις µέρες µας οι δηµόσιες σχέσεις εµφανίζουν ραγδαία αύξηση 

που κυρίως οφείλεται: 

 

���� Στην ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στο χώρο της επικοινωνίας. 

 

���� Στο ότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη των εταιριών και στην δηµιουργία καλών        

σχέσεων µε κυβερνητικές υπηρεσίες, δηµόσια πρόσωπα, χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς κλπ. 

 

���� Στη συµβολή της βελτίωσης της επιχειρησιακής εικόνας της εταιρίας. 

 

���� Με τις δηµόσιες σχέσεις οι εταιρίες µπορούν να πετύχουν καλύτερους όρους από 

τους προµηθευτές και τους συνεργάτες τους. 
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Σε παγκόσµιο επίπεδο, δύο φαίνεται να είναι οι βασικοί προβληµατισµοί για τις 

εταιρίες που θέλουν να παραµείνουν κυρίαρχες: 

 

     α) η προσέλκυση επαγγελµατιών που µπορούν να ασκήσουν ρόλο  

 

          συµβουλευτικό και να διασφαλίσουν την κερδοφορία ενός λογαριασµού. 

     β) η πρόκληση της επέκτασης. 

 

 Η γενική βελτίωση στην οικονοµική κατάσταση έχει ωθήσει τους πελάτες να 

αναζητούν ενεργά πια ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης σε νέες αγορές. Είναι εύλογο 

ότι ταυτόχρονα αναζητούν και την επικοινωνιακή υποστήριξη των νέων τους 

εγχειρηµάτων. Η πρόκληση για τις εταιρίες δηµοσίων σχέσεων είναι να προχωρήσουν σε 

ταχεία ανάπτυξη, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και διαχειριζόµενες 

επιτυχώς τις πολιτισµικές και άλλες διαφορές σε ξένες αγορές.  

  Σύµφωνα µε την έρευνα της Ε∆ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της από 

την GfK Market Analysis σε 297 εταιρίες, σε γενικές γραµµές οι προβλέψεις για το µέλλον 

του κλάδου θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν αισιόδοξες, µε δυσκολίες όµως που θα 

προκύψουν από την αύξηση του ανταγωνισµού και τις νέες συγχωνεύσεις. Αποτέλεσµα θα 

είναι η ωρίµανση της αγοράς.  

  Ένα ακόµη σηµείο που αξίζει προσοχής και προκύπτει από την εν λόγω έρευνα είναι 

η ανάγκη της  αγοράς να λαµβάνει «all in one»/full service, δηλαδή να υπάρχει κάλυψη 

όλων των επικοινωνιακών αναγκών του πελάτη από µια εταιρία. Επιπλέον, η αγορά 

διακρίνει αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών των δηµοσίων σχέσεων ( 7 στις 10 εταιρίες 

προβλέπουν αύξηση ), η οποία θα προέρχεται από τον κλάδο της βιοµηχανίας. Πιο 

συγκεκριµένα οι υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων που θα «πρωταγωνιστήσουν» είναι: Crisis 

Management, CSR, καλλιέργεια σχέσεων µε τα ΜΜΕ, PR για υποστήριξη marketing και 

µελέτες ανάπτυξης στρατηγικής επικοινωνίας. 
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ΤΑ «ΚΟΙΝΑ» ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

� Το προσωπικό 

♦ Η διαδικασία πρόσληψης 

♦ Η µισθολογική πολιτική και οι προαγωγές 

♦ Τα πριµ και οι άλλες οικονοµικές παροχές 

♦ Η επικοινωνία 

♦ Εγκύκλιοι 

♦ Τα ειδικά έντυπα 

♦ Τον πίνακα ανακοινώσεων 

♦ Τις συγκεντρώσεις προσωπικού 

♦ Το ειδικό εσωτερικό ταχυδροµείο ( επώνυµο ή ανώνυµο ) 

♦ Την απρόσκοπτη επικοινωνία ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

♦ Το περιοδικό του Προσωπικού 

♦ Η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 

♦ Οι χώροι εργασίας και η ασφάλεια 

♦ Η απόλυση 

♦ Η εκπαίδευση 

♦ Η επιβράβευση 

♦ Οι εκδροµές, γιορτές, συγκεντρώσεις 

♦ Τα εµβλήµατα ή δώρα ευδόκιµης ή µακρόχρονης υπηρεσίας 

♦ Η καλλιέργεια ενδιαφερόντων 

 

� Οι µέτοχοι – επενδυτές κλπ 

♦ Οι µέτοχοι  

♦ Το επενδυτικό κοινό 

♦ Οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί 

♦ Το ευρύ οικονοµικοεπιχειρηµατικό κοινό 

♦ Ο οικονοµικοεπιχειρηµατικός τύπος 

♦ Γενικές συνελεύσεις 

♦ Οικονοµική διαφήµιση 

♦ Ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων ( Annual Reports ) 

♦ Επισκέψεις 
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♦ ∆ιάφορα έντυπα 

♦ Κατάλογοι προϊόντων 

♦ Ηµερολόγια 

♦ Αντίτυπα οµιλιών, διαλέξεων κλπ 

♦ Βιογραφικά σηµειώµατα στελεχών της εταιρίας 

♦ Τριµηνιαίοι οικονοµικοί απολογισµοί κλπ 

♦  Επιστολές στους µετόχους 

♦  Απαντήσεις σε παράπονα ή σε οικονοµικού περιεχοµένου ερωτήσεις 

♦  Ευχαριστήριες επιστολές 

♦  Επιστολές για πώληση µετοχών 

♦  Επιστολές για καλωσόρισµα νέων µετόχων κλπ. 

♦  Γενική δηµοσιότητα ( δελτία τύπου κλπ ) 

 

� Οι πελάτες – οι καταναλωτές 

♦ Καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων ( κάρτες, δώρα, κλπ ) 

♦ Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων 

♦ Ενηµέρωση από µέσα µαζικής ενηµέρωσης κλπ 

 

� Οι αντιπρόσωποι – οι χονδρέµποροι – οι λιανοπωλητές 

♦ Τα περιοδικά των αντιπροσώπων 

♦ Τα µηνιαία, δεκαπενθήµερα ή εβδοµαδιαία δελτία πληροφοριών 

♦ Οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων 

♦ Τα ειδικά έντυπα, οι εγκύκλιοι κλπ 

♦ Βιντεοταινίες, διαφάνειες, µαγνητοφωνηµένα κείµενα κλπ 

♦ Εκπαίδευση ( σεµινάρια, οµιλίες, αποστολή σχετικού υλικού, βοήθεια   

περιοδευόντων επιθεωρητών πωλήσεων ) 

♦ Επιβράβευση 

 

� Προµηθευτές 

♦ Τα περιοδικά των προµηθευτών 

♦ Τα µηνιαία, δεκαπενθήµερα ή εβδοµαδιαία δελτία πληροφοριών 

♦ Οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων 

♦ Τα ειδικά έντυπα, οι εγκύκλιοι κλπ 
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♦ Βιντεοταινίες, διαφάνειες, µαγνητοφωνηµένα κείµενα κλπ 

♦ Εκπαίδευση ( σεµινάρια, οµιλίες, αποστολή σχετικού υλικού, βοήθεια 

περιοδεύοντων επιθεωρητών πωλήσεων ) 

♦ Επιβράβευση 

 

� Ο ανταγωνισµός 

          «συνεργασία» 

 

� Οι Αρχές – Κυβέρνηση 

♦ Τακτική αποστολή ενηµερωτικών εντύπων 

♦ Γενική δηµοσιότητα 

♦ Πρόσκληση των εκπροσώπων των αρχών σε εκδηλώσεις της εταιρίας 

♦  

� Η κοινότητα 

♦ Στον τοµέα του περιβάλλοντος 

- Καθαριότητα 

- ∆ενδροφύτευση 

- Τοπικά προβλήµατα 

♦  Στον κοινωνικό τοµέα 

- Χειρονοµίες φιλανθρωπίας 

- Υποτροφίες 

- Αθλοθέτηση κυπέλων κλπ  

 

� Οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης 

         Όλα τα προηγούµενα µε προσωπική σφραγίδα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ BUSINESS EVENT 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναθέτουν την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων σε 

πεπειραµένα γραφεία δηµοσίων σχέσεων, στην αντίστοιχη υπηρεσία της επιχείρησης αν 

υπάρχει ή στον συνδυασµό των δύο, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Ορισµένες βασικές τεχνικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την άρτια οργάνωση 

µιας εκδήλωσης είναι: 

 

3.1. Επιλογή µιας εκδήλωσης 

Πριν από την επιλογή της εκδήλωσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

-προσδιορισµός του στόχου ( δηµιουργία εντυπώσεων, εξεύρεση χρηµατικών πόρων, 

µετάδοση µηνυµάτων, κλπ ) 

-σε ποιους απευθύνεται ( επιχειρηµατίες, επιστήµονες, αγρότες, παιδιά, κλπ ) 

-προϋπολογισµός δαπανών 

 

3.2 Υλοποίηση 

Αφού επιλεγεί η εκδήλωση στη συνέχεια γίνεται η κατάρτιση του διαγράµµατος 

εργασιών. 

Για την υλοποίηση του διαγράµµατος εργασιών ακολουθεί µια σειρά ενεργειών, 

όπως: 

-καθορισµός οµάδας εργασίας 

Για την πραγµατοποίηση µιας εκδήλωσης πρέπει να συγκροτηθεί  οµάδα εργασίας, 

τα µέλη της οποίας πρέπει να διαθέτουν: 

• Οργανωτικές ικανότητες 

• Αίσθηµα ευθύνης 

• Ευσυνειδησία 

• Πείρα 

• Γνώσεις 

 

Βασική προϋπόθεση για τον συντονισµό, την ενότητα δράσης και τη σωστή 

οργάνωση είναι ο ορισµός ενός γενικού συντονιστή. 
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-εναρκτήρια σύσκεψη 

Αφού γίνει η επιλογή της εκδήλωσης και ο καθορισµός της οµάδας εργασίας, στη 

συνέχεια, πραγµατοποιείται σύσκεψη της οµάδας µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και 

ιδεών, την επισήµανση των προβληµάτων, τη σύνταξη του προϋπολογισµού και 

γενικότερα την κατάρτιση του διαγράµµατος εργασιών της εκδήλωσης και του ορισµού 

υπευθύνων. 

 

-κατάρτιση διαγράµµατος εργασιών εκδήλωσης 

Στη συνέχεια η οµάδα προχωράει στην κατάρτιση του διαγράµµατος εργασιών της 

εκδήλωσης δίνοντας έµφαση στις λεπτοµέρειες. 

 

-χρονοδιάγραµµα – ορισµός υπευθύνων 

Με βάση την τελική ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εκδήλωσης πρέπει να 

καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των επιµέρους εργασιών, ενώ δίπλα στην 

κάθε επιµέρους εργασία πρέπει να σηµειωθεί το όνοµα του υπευθύνου για την 

διεκπεραίωσή της. 

 

3.2.1 ∆ιάγραµµα εργασιών µιας εκδήλωσης 

 

o Ηµεροµηνία 

Για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας της εκδήλωσης πρέπει να ληφθούν υπόψη, 

ανάλογα µε το είδος της εκδήλωσης: 

      -οι περίοδοι γιορτών και διακοπών 

      -οι καιρικές συνθήκες 

      -η εποχή 

      -η µη ταυτόχρονη πραγµατοποίησή της µε άλλη και µάλιστα παρεµφερή   

       εκδήλωση. 

 

o Ώρα 

Ανάλογα µε το είδος της εκδήλωσης και την ιδιότητα των προσκεκληµένων 

προσδιορίζεται η ώρα της εκδήλωσης. Όπως π.χ. η παρουσίαση κάποιου επενδυτικού 

προγράµµατος της ΕΟΚ, που ενδιαφέρει τους ελεύθερους επαγγελµατίες δεν µπορεί να 

γίνει σε ώρες λειτουργίας καταστηµάτων. 
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o Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης 

Αµέσως µετά τον προσδιορισµό του είδους, της ηµεροµηνίας και της ώρας της 

εκδήλωσης πρέπει να προσδιοριστεί και να εξασφαλισθεί ο αναγκαίος χώρος διεξαγωγής, 

όπως αίθουσες επιµελητηρίων, ξενοδοχείων κλπ. 

 

o Προσκεκληµένοι 

Στη συνέχεια καταρτίζεται ο κατάλογος των προσκεκληµένων, ο οποίος στην αρχή 

είναι κατά κατηγορίες, όπως π.χ. αρχές, εκπρόσωποι συλλόγων, πελάτες, κ.λπ. και στη 

συνέχεια αναλυτικός, ενώ παράλληλα γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση των στοιχείων, 

όπως της ιδιότητας του προσκεκληµένου και της διεύθυνσής του. Από τον αναλυτικό 

κατάλογο προσδιορίζεται και ο τελικός αριθµός των προσκεκληµένων. 

 

o Προσκλήσεις 

Ανάλογα µε το είδος της εκδήλωσης προσδιορίζεται και ο τύπος της πρόσκλησης. 

Οπωσδήποτε βέβαια θα πρέπει να απαντάει στα εξής ερωτήµατα: 

• ποιος καλεί ποιόν 

• γιατί ( για ποιο σκοπό )  

• πού και πότε 

 Καλό θα ήταν στο τέλος της πρόσκλησης να αναφερθεί και το όνοµα κάποιου 

«υψηλού προσκεκληµένου», αφού προηγουµένως εξασφαλιστεί η παρουσία του και 

εφόσον θελήσει να αναφερθεί η παρουσία του στην πρόσκληση. 

Προτιµότερο είναι η παρουσία του να γράφεται στο τέλος της πρόσκλησης, όπως 

π.χ. ‘’Την εκδήλωση θα τιµήσει µε την παρουσία του ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης 

κ……………………………’’. 

Ο αριθµός των προσκεκληµένων και των φακέλων που θα τυπωθούν πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 15% µεγαλύτερος από τον αριθµό αυτών που προγραµµατίζεται να 

προσκληθούν. 

 

Συνηµµένα στην πρόσκληση µπορεί να είναι : 

� το πρόγραµµα της εκδήλωσης, 

� το απαντητικό δελτάριο, κυρίως για εκδηλώσεις µεγάλης κλίµακας, όπου      µας 

επιτρέπει να προσδιορίζουµε µε σχετική ακρίβεια τον αριθµό των ατόµων που θα 

παρευρεθούν, και διάφορες άλλες πληροφορίες, όπως αν θα παρευρεθούν µε 
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συζύγους, αν θα χρησιµοποιήσουν µεταφορικά µέσα που θα ναυλωθούν από τους 

διοργανωτές, κ.λπ. 

� σχεδιάγραµµα, εφόσον ο χώρος πραγµατοποίησης της εκδήλωσης βρίσκεται σε 

περιοχή που δυσκολεύονται να τη βρουν οι προσκεκληµένοι. 

�  

Οι προσκλήσεις πρέπει να σταλούν 10-15 ηµέρες πριν από την εκδήλωση. 

 

Οι προσκλήσεις που απευθύνονται στους επισήµους καλό είναι να συνοδεύονται 

από σχετική επιστολή και να παραδίδονται ιδιοχείρως εφόσον είναι εφικτό. 

 

o Θρησκευτική τελετή 

Αν η εκδήλωση απαιτεί θρησκευτική τελετή ( π.χ. εγκαίνια ) πρέπει να 

εξασφαλιστούν οι ιερείς που θα χοροστατήσουν καθώς και οι λοιπές ειδικές λεπτοµέρειες. 

 

o Χαιρετισµοί – οµιλίες – διερµηνείς 

Αν στην εκδήλωση παρευρεθούν επίσηµοι προσκεκληµένοι πρέπει να ερωτηθούν : 

     -αν θα µιλήσουν, 

     -πόσο θα διαρκέσει η οµιλία τους και  

     -µε ποια σειρά. 

Στη συνέχεια, πρέπει να οριστούν οι υπόλοιποι οµιλητές, τι θα πουν, µε ποια σειρά 

θα παρουσιαστούν και πόσο θα διαρκέσει η κάθε οµιλία. 

Αν κάποια οµιλία πρέπει να γίνει σε ξένη γλώσσα τότε το κείµενο πρέπει να 

διανεµηθεί σε τυπωµένο έντυπο, ή αν πρόκειται για σύντοµη οµιλία είναι προτιµότερο να 

µεταφραστεί αφού τελειώσει την παρουσίαση ο οµιλητής. Ευνόητο είναι ότι πρέπει 

έγκαιρα να εξασφαλιστεί ο διερµηνέας. 

 

o Οπτικοακουστικά µέσα – έντυπα 

Πρέπει να προσδιοριστεί αν θα χρησιµοποιηθούν οπτικοακουστικά µέσα και ποια ( 

διαφάνειες, video, slides, κλπ ), ούτως ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρα. 

Επίσης, είναι απαραίτητη η έγκαιρη προετοιµασία της συγγραφής και εκτύπωσης εντύπων 

σχετικών µε την εκδήλωση. 
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o Ξεναγήσεις 

Αν η εκδήλωση περιλαµβάνει ξεναγήσεις σε εγκαταστάσεις πρέπει να προσδιοριστεί 

και να χρονοµετρηθεί η διαδροµή που θα γίνει. 

 

o Εθιµοτυπία 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πρωτόκολλο εθιµοτυπίας, εφόσον υπάρχουν 

επίσηµοι προσκεκληµένοι. Πληροφορίες σχετικές µε το θέµα µπορούν να αντληθούν από 

τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης – Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων καθώς επίσης και 

από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών ( υπάρχει το εθιµοτυπικό πρωτόκολλο 

Θεσσαλονίκης στο παράρτηµα ). 

 

o Χωροθέτηση – διακόσµηση 

Αφού προσδιοριστεί κατά το δυνατόν ο όγκος των προσκεκληµένων, κρίνεται 

σκόπιµη η επίσκεψη των διοργανωτών στο χώρο πραγµατοποίησης της εκδήλωσης για την 

αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων, όπως: 

♦ η τοποθέτηση του βήµατος των οµιλητών, 

♦ τα καθίσµατα των προσκεκληµένων, 

♦ η τοποθέτηση των οπτικοακουστικών µέσων, 

♦ η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 

♦ η διακόσµηση, 

♦ ο τρόπος προσέλευσης των προσκεκληµένων και η τοποθέτησή τους στα  

καθίσµατα, 

♦ ο εξαερισµός, 

♦ η θέρµανση του χώρου, 

♦ ο φωτισµός κ.λπ. ανάλογα µε το είδος της εκδήλωσης. 

Επίσης, ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί στη διακόσµηση του χώρου, ο οποίος 

πρέπει να είναι καθαρός και ευπρεπισµένος. 

 Μερικά απλά υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διακόσµηση είναι 

λουλούδια, αφίσες, φωτογραφίες, καλάµια, ταµπλό, χαρτιά διαφόρων ειδών, κ.λπ., 

πάντοτε βέβαια σε συµφωνία µε τα χρώµατα της εταιρίας, το σήµα της, τα προϊόντα της, 

φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις, την ιστορία της κ.λπ. 

 Αν η εκδήλωση πραγµατοποιηθεί σε ξεχωριστό χώρο, ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να 

ληφθεί για την προστασία των καλεσµένων από τον ήλιο, τη βροχή, τη σκόνη µε 

υπόστεγα, οµπρέλες ή τέντες. 
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o Ασφάλεια – ρύθµιση κυκλοφορίας – στάθµευση αυτοκινήτων 

Αν στην εκδήλωση προβλέπεται να συµµετάσχουν επίσηµοι καθώς και µεγάλο 

πλήθος κόσµου πρέπει να ενηµερωθούν έγκαιρα η ασφάλεια, η αστυνοµία και η τροχαία. 

Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί χώρος για τη στάθµευση των αυτοκινήτων των 

επισήµων, των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων. 

 

o µεταφορικά µέσα 

Εφόσον απαιτείται η χρησιµοποίηση µεταφορικών µέσων θα πρέπει να εξασφαλιστούν 

έγκαιρα καθώς και να σηµανθούν κατάλληλα µε πινακίδες του φορέα που διοργανώνει την 

εκδήλωση. 

 

o ∆εξιώσεις – γεύµατα 

Υπάρχουν ως επί το πλείστον τρεις επιλογές που µπορούν να προτιµηθούν, αν µετά την 

εκδήλωση ακολουθήσει γεύµα ή δεξίωση. 

      α. το καθιστό γεύµα 

µεσηµεριανό ή βραδινό σε τραπέζια των 8 – 10 ατόµων. Σε επίσηµο γεύµα πρέπει να 

καθοριστεί πού θα µπει το τραπέζι των επισήµων, ποιοι και πώς θα καθίσουν και να 

τοποθετηθούν καρτέλες µε τα ονόµατα των επισήµων στην αντίστοιχη θέση. 

      β. το αυτοσερβιριζόµενο καθιστό γεύµα 

οι προσκεκληµένοι σερβίρονται µόνοι τους και στη συνέχεια κάθονται σε στρωµένα 

τραπέζια όπου υπάρχουν µαχαιροπίρουνα, ψωµί και ποτά. Οι σερβιτόροι φροντίζουν για 

τον ανεφοδιασµό του µπουφέ όπως και των τραπεζιών µε ποτά, ψωµί, φρούτο ή γλυκό. 

      γ. το Coctail 

όταν ο αριθµός των προσκεκληµένων είναι µεγάλος. Η ποικιλία των ζεστών ή κρύων 

µεζέδων που µπορούν να προσφερθούν είναι µεγάλη ( ανάλογα µε τον προϋπολογισµό ), 

όπως επίσης και των ποτών που µπορεί να είναι όλα τα συνήθως προτιµώµενα ποτά, µόνο 

ελληνικά, ή µόνο αναψυκτικά και καφές, ή και συνδυασµός των ανωτέρω. 

 

o Αναµνηστικά δώρα 

Πρέπει να παραγγελθούν έγκαιρα και ο αριθµός τους να είναι κατά 10% περίπου 

µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο αριθµό των προσκεκληµένων. 

Για τους ξεχωριστούς προσκεκληµένους πρέπει να δοθούν ειδικά δώρα. Η καλύτερη 

στιγµή για την προσφορά των δώρων είναι κατά την αναχώρηση. 
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o Φωτογράφοι 

Ανάλογα µε την περίπτωση ένας ή δύο έµπειροι φωτογράφοι είναι αρκετοί για τη 

φωτογράφηση ή τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης. 

 

o Τύπος – Μέσα Ενηµέρωσης – Γραφείο Τύπου 

Ανάλογα µε το είδος της εκδήλωσης πρέπει να κληθούν οι αρµόδιοι συντάκτες: 

     -του ηµερήσιου και του περιοδικού τύπου, 

     -του τοπικού, 

     -των ειδικών εντύπων, 

     -του ραδιοφώνου, 

     -της τηλεόρασης, 

µε προσωπικές επιστολές ή µε τις ήδη τυπωµένες προσκλήσεις καθώς και πλήρη σειρά 

ενηµερωτικών εντύπων σχετικών µε την εκδήλωση. 

 Θα πρέπει επίσης σαν προβλεφθεί η ύπαρξη γραφείου τύπου για την εξυπηρέτηση 

των δηµοσιογράφων, την πληροφοριών κ.λπ. καθώς και µιας ή δυο τηλεφωνικών 

συσκευών, fax, pc, κ.λπ. 

 

o Υποδοχή 

Πρέπει να οριστούν οι οικοδεσπότες οι οποίοι να γνωρίζουν καλά ή έστω εξ όψεως 

τους προσκεκληµένους, ή κάποιος που να τους ξέρει. 

Σε αντίθετη περίπτωση οι οικοδεσπότες θα πρέπει να τείνουν το χέρι στους 

προσκεκληµένους λέγοντας ταυτόχρονα το όνοµά τους. 

 

o Ονόµατα στελεχών – οργανωτών 

Οι οικοδεσπότες, τα στελέχη της εταιρίας και οι οργανωτές πρέπει να φοράνε ειδικές 

κονκάρδες µε το όνοµα και την ιδιότητά τους. 

 

o Τουαλέτες – σταθµός Α’ Βοηθειών – βεστιάριο – πυροσβεστήρες 

Πρέπει να ελεγχθεί η καθαριότητα των τουαλετών, η ύπαρξη σταθµού Α’ Βοηθειών, 

βεστιαρίου ( ανάλογα µε την εποχή ), καθώς και πυροσβεστήρων. 

Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές πινακίδες που να 

διευκολύνουν τους προσκεκληµένους στην ανεύρεσή τους. 
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o Κρατήσεις δωµατίων 

Έγκαιρα πρέπει να κλειστούν δωµάτια για τους προσκεκληµένους από άλλη 

περιοχή. 

 

o Εναλλακτικές λύσεις 

Ευχής έργο θα ήταν αν όλα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν όπως 

προγραµµατίστηκαν. Υπάρχουν όµως ορισµένοι αστάθµητοι παράγοντες που αν δεν 

ληφθούν υπόψη µπορούν να χαλάσουν την όλη εκδήλωση. 

Θα πρέπει λοιπόν µε εξαιρετική προσοχή να προβλεφθούν οι παράγοντες αυτοί και 

να υπάρχουν έτοιµες εναλλακτικές λύσεις για κάθε περίπτωση( όπως π.χ. βροχή, 

καθυστέρηση προσέλευσης επισήµων κ.λπ. ). 
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ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Σειρά προβαδίσµατος των προσκεκληµένων από τις δηµόσιες αρχές, οργανισµούς 

και ιδρύµατα σύµφωνα µε την από 16.9.1976 υπουργική απόφαση. ( ΦΕΚ 

Β’/1226/4.10.1976 ) 

 

Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης 

Βουλευτές 

Στρατηγός ∆ιοικητής Γ’ Σώµατος Στρατού 

Γενικός γραµµατέας υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης 

Περιφερειάρχης 

Νοµάρχης 

∆ήµαρχος και πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Πρώην υπουργοί πολιτικών και υπηρεσιακών κυβερνήσεων και κοινοβουλευτικών 

περιόδων 

Αρχηγοί ξένων δογµάτων 

Πρυτάνεις και Σύγκλητοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

Νοµικός Σύµβουλος του κράτους 

Πρόεδροι και Εισαγγελείς εφετών – πρόεδρος φορολογικού εφετείου 

Εφέτες – εφέτες φορολογικού εφετείου – πρόεδρος ελεγκτικού συνεδρίου 

Πρόεδρος και διοικητικό συµβούλιο δικηγορικού συλλόγου 

Πρόεδροι και Εισαγγελείς πρωτοδικών – πρόεδρος φορολογικού πρωτοδικείου 

Πρωτοδίκες – πρωτοδίκες φορολογικού πρωτοδικείου 

Προϊστάµενοι δηµόσιων υπηρεσιών – ειρηνοδίκες πταισµατοδίκες κατά ιεραρχική τάξη 

Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι 

∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Προϊστάµενοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Οργανισµών Τραπεζών 

Πρόεδρος εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών 

Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού 

Σώµατος εν ενεργεία και αποστρατεία, µε στολή, κατά ιεραρχική τάξη  

Πρόεδροι αναπηρικών και εφεδροπολεµιστικών οργανώσεων 

Περιφερειακή έφοροι προσκόπων και οδηγών 

Πρόεδροι επιστηµονικών οργανώσεων 

Αντιπρόσωποι Τύπου 
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Πρόεδροι λογοτεχνικών σωµατείων 

Πρόεδροι Επιµελητηρίων 

Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου 

Πρόεδροι εργατικών οργανώσεων 

Πρόεδροι εργατικών οργανώσεων 

Πρόεδροι ενώσεων γεωργικών συνεταιρισµός 

Πρόεδροι άλλων σωµατείων και συλλόγων 

 

 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Οι ηθικοί και δεοντολογικοί κανόνες των ∆.Σ. έχουν αποτυπωθεί σε δύο κείµενα, 

τον επαγγελµατικό κώδικα που υιοθετήθηκε στο συνέδριο της ∆ιεθνούς Ένωσης 

∆ηµοσίων Σχέσεων ( I.P.R.A. στη Βενετία τον Μάιο του 1961 και τον ‘’κώδικα των 

Αθηνών’’, που συνέταξε ο διακεκριµένος Γάλλος Lucien Matrat, ιδρυτικό µέλος της 

Γαλλικής Ένωσης ∆ηµοσίων Σχέσεων. Πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

∆ηµοσίων Σχέσεων (CERP κλπ), και υιοθετήθηκες στο συνέδριο της I.P.R.A. που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, τον Μάιο του 1965. 

∆υστυχώς, τα δύο αυτά εµπνευσµένα κείµενα δεν έχουν, παρά µόνο ευκτική αξία 

προς το παρόν, γιατί, µια και δεν υπάρχουν στοιχειοθετηµένες κυρώσεις για τις 

παραβάσεις των δύο αυτών κωδικών, ούτε και όργανα κρίσης και επιβολής τους, η τήρησή 

τους έχει αφεθεί στη συνείδηση του κάθε Συµβουλίου ∆ηµοσίων Σχέσεων. 

∆εν παύουν όµως να αποτελούν σπουδαία κείµενα και για ιστορικούς λόγους, αλλά 

και επειδή έχουν προδιαγράψει τα δεοντολογικά πλαίσια του θεσµού και έβαλαν τα 

θεµέλια για µια αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του όλου θέµατος στο µέλλον. 
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Ο Κώδικας Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς IPRA 

( υιοθετήθηκε στη Βενετία τον Μάιο του 1961. Τον κώδικα αυτό έχει αναγνωρίσει και η 

Ελληνική Εταιρία ∆ηµοσίων Σχέσεων ) 

 

-προσωπική και επαγγελµατική ακεραιότητα 

 

Με τον όρο προσωπική ακεραιότητα εννοείται η διατήρηση υψηλού επιπέδου 

ηθικής όσο και καλού ονόµατος. Με τον όρο επαγγελµατική ακεραιότητα εννοείται η 

τήρηση των καταστατικών διατάξεων και ειδικότερα του Κώδικα, που υιοθετήθηκε από τη 

∆ιεθνή Ένωση ∆ηµοσίων Σχέσεων ( I.P.R.A. ). 

 

-συµπεριφορά απέναντι στους πελάτες και εργοδότες 

 

1.    το µέλος έχει γενικό καθήκον έντιµης συναλλαγής µε τους πελάτες ή τους εργοδότες 

του, παλιούς και νέους. 

2.  το µέλος οφείλει να µην αντιπροσωπεύει συγκρουόµενα ή ανταγωνιζόµενα 

συµφέροντα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων. 

3.  το µέλος οφείλει να προστατεύει τα µυστικά, τα οποία του εµπιστεύθηκαν παλιοί και 

νέοι πελάτες ή εργοδότες του. 

4.   το µέλος οφείλει να µη χρησιµοποιεί µεθόδους που µπορεί να µειώσουν τον πελάτη ή 

τον εργοδότη άλλου µέλους. 

5.    το µέλος οφείλει να µη προτείνει σε υποψήφιο πελάτη ή εργοδότη να εξαρτηθεί η 

αµοιβή ή άλλη αποζηµίωση από την επίτευξη ορισµένων αποτελεσµάτων. 

 

-συµπεριφορά απέναντι στο κοινό 

 

1. το µέλος οφείλει να ασκεί την επαγγελµατική δραστηριότητά του µε σεβασµό προς το 

κοινό συµφέρον και την αξιοπιστία του ατόµου. 

2. το µέλος οφείλει να µην υιοθετεί µεθόδους που τείνουν να διαφθείρουν την 

ακεραιότητα των φορέων της επικοινωνίας µε το κοινό. 

3. το µέλος οφείλει να µη διαδίδει εσφαλµένες ή παραπλανητικές πληροφορίες. 

4. το µέλος οφείλει να µη προβαίνει στη σύσταση οργάνωσης, που εµφανίζεται να 

εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, ενώ στην πραγµατικότητα εξυπηρετεί συγκαλυµµένο ειδικό ή 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -46- 

ιδιωτικό συµφέρον κάποιου µέλους πελάτη ή εργοδότη του, ούτε να χρησιµοποιεί 

οποιαδήποτε άλλη υπάρχουσα τέτοια οργάνωση. 

 

-συµπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους 

 

1. το µέλος οφείλει να µη βλάπτει την επαγγελµατική υπόληψη ή δραστηριότητα άλλου 

µέλους. Σε περίπτωση που το µέλος κατέχει αποδείξεις ότι άλλο µέλος ενέχεται σε 

ανήθικες, παράνοµες ή άδικες ενέργειες, µεταξύ των οποίων και παραβάσεις αυτού του 

Κώδικα, οφείλει να απευθύνεται στο Συµβούλιο της ∆ιεθνούς Ένωσης ∆ηµοσίων 

Σχέσεων. 

2. το µέλος οφείλει να µην επιδιώκει αποκατάσταση άλλου µέλους στην υπηρεσία του 

εργοδότη ή πελάτη του. 

3. το µέλος οφείλει να συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του για την τήρηση και 

εφαρµογή αυτού του κώδικα. 

 

Κώδικας Αθηνών CERP 

( ψηφίστηκε στην Αθήνα, το Μάιο του 1965, και αναγνωρίστηκε και από την Ελληνική 

Εταιρία ∆ηµοσίων Σχέσεων ) 

 Επειδή όλες οι χώρες µέλη του Ο.Η.Ε. έχουν αναλάβει την υποχρέωση να σέβονται 

το Χάρτη του, ο οποίος διακηρύσσει ‘’ την πίστη του στα θεµελιώδη δικαιώµατα του 

ανθρώπου, την αξιοπρέπεια και την αξία την ανθρώπινης προσωπικότητας…’’ και επειδή 

από την ίδια τη φύση του επαγγέλµατός τους, οι λειτουργοί των ∆ηµοσίων Σχέσεων των 

χωρών αυτών έχουν καθήκον να αναγνωρίσουν και να σέβονται τις αρχές του Χάρτη. 

 Επειδή οι λειτουργοί των ∆ηµοσίων Σχέσεων µπορούν κατά την άσκηση του 

επαγγέλµατός τους, ανάλογα µε τον τρόπο κατά τον οποίο το ασκούν, να συµβάλλουν 

κατά µεγάλο µέρος στην ικανοποίηση των πνευµατικών, ηθικών και κοινωνικών αυτών 

αναγκών των ανθρώπων. 

 Επειδή τέλος, η χρησιµοποίηση τεχνικών µέσων, τα οποία επιτρέπουν την 

ταυτόχρονη επαφή µε εκατοµµύρια άτοµα, δίνει στους λειτουργούς των ∆ηµοσίων 

Σχέσεων εξουσία, της οποίας είναι αναγκαίος ο περιορισµός µέσα στα πλαίσια αυστηρής 

ηθικής. 

 Για όλους αυτούς τους λόγους, οι υπογεγραµµένες Ενώσεις ∆ηµοσίων Σχέσεων 

διακηρύσσουν ότι υιοθετούν ως Χάρτη Ηθικής τις αρχές του παρακάτω κώδικα αυτού από 

οποιοδήποτε µέλος του κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του, για την οποία το 
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Συµβούλιο θα είχε αποδείξεις, θα θεωρηθεί ως σοβαρό παράπτωµα που θα επισύρει τις 

δέουσες κυρώσεις. 

Έτσι, κάθε µέλος των Ενώσεων αυτών Πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες, ώστε να: 

 

� συµβάλλει στην πραγµάτωση των ηθικών και πνευµατικών προϋποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στον άνθρωπο να αναπτύσσεται και να απολαµβάνει τα δικαιώµατα τα 

οποία του αναγνωρίζονται από την ‘’οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

ανθρώπου’’. 

 

� δηµιουργεί οχήµατα και δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία να ευνοούν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των ουσιωδών πληροφοριών και να επιτρέπουν σε κάθε µέλος της 

κοινωνικής οµάδας να αισθάνεται ενηµερωµένο, συνενδιαφερόµενο, υπεύθυνο και 

αλληλέγγυο. 

 

� συµπεριφέρεται σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο, που να καθίσταται άξιο της 

εµπιστοσύνης εκείνων, µε τους οποίους έρχεται σε επαφή. 

 

� λαµβάνει υπόψη του ότι επειδή η φύση του επαγγέλµατός είναι δηµόσια και η ιδιωτική 

ακόµη συµπεριφορά του αντανακλά στις κρίσεις, οι οποίες διατυπώνονται για το 

επάγγελµα στο σύνολό του. 

 

Κάθε µέλος είναι υποχρεωµένο να: 

� σέβεται κατά την άσκηση του επαγγέλµατος, τις αρχές και τους ηθικούς κανόνες της 

‘’Οικονοµικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου’’. 

� σέβεται και να περιφρουρεί την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας και να 

αναγνωρίζει σε κάθε άτοµο το δικαίωµα να σχηµατίζει µόνο του την προσωπική κρίση 

του. 

 

� δηµιουργεί τις ηθικές, ψυχολογικές και πνευµατικές συνθήκες του αληθινού διαλόγου 

και να αναγνωρίζει το δικαίωµα των συµµετεχόντων µερών, να εκθέτουν την 

περίπτωσή τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους. 
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� ενεργεί σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο, που να λαµβάνει υπόψη του τα συµφέροντα 

των προκειµένων µερών του οργανισµού, για τον οποίο εργάζεται καθώς και του 

συγκεκριµένου κάθε φορά κοινού. 

 

� σέβεται τις υποσχέσεις και υποχρεώσεις του, οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται µε 

τρόπο που να µην αφήνει περιθώρια σύγχυσης και να ενεργεί µε τρόπο έντιµο και ευθύ 

σε κάθε περίπτωση µε σκοπό τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των πελατών ή 

εργοδοτών του, παρόντων και παρελθόντων, καθώς και του συνόλου των ‘’κοινών’’, 

στα οποία αφορούν οι ενέργειές του.   

 

Αρνείται να: 

 

� υποτάσσει την αλήθεια σε άλλες επιταγές 

 

� µεταδίδει πληροφορίες, οι οποίες δε βασίζονται σε στοιχεία ελεγµένα ή που να 

µπορούν να ελεγχθούν. 

 

� προσφέρει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις ή δραστηριότητα, που προσβάλλει την 

ηθική, την τιµή, την αξιοπρέπεια ή την ακεραιότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

 

� χρησιµοποιεί µεθόδους, µέσα ή τεχνικές χειρισµού για τη δηµιουργία κινήτρων 

υποσυνειδήτων, τα οποία στερούντο άτοµο από την ελεύθερη κρίση του και συνεπώς 

από την ευθύνη των πράξεών του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

BUSINESS EVENTS 

 

Ας δούµε αναλυτικότερα τα κυριότερα business events και τους παράγοντες που 

πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από µια εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

 

             4.1. Επιδείξεις προϊόντων 

 

Κατά την οργάνωση µιας σωστής εκδήλωσης επίδειξης προϊόντων, θα πρέπει να 

αποφευχθούν οι «υποθήκες» του παρακάτω αντικώδικα. 

 

I. Στείλτε τις προσκλήσεις όσο πιο αργά µπορείτε, αν είναι δυνατόν την παραµονή. 

II. Προγραµµατίστε την επίδειξη σε άβολη ηµέρα και ώρα. 

III. Η εποχή παίζει σπουδαίο ρόλο, µη διστάσετε να συµβουλευτείτε τη Μετεωρολογική 

Υπηρεσία, προκειµένου να είστε βέβαιοι. Μην κάνετε ποτέ το σφάλµα να δείξετε 

εµπόρευµα που ενδιαφέρει άµεσα τους θεατές. 

IV. Μην εξασφαλίσετε εφεδρικά καθίσµατα. 

V. Αρνηθείτε ακλόνητα τυχόν  πρόταση κάποιου άλλου οίκου για συνεργασία, 

άλλωστε γιατί να µοιραστείτε τα έξοδα;! 

VI. Φτιάξτε όλα τα µοντέλα σας στο ίδιο νούµερο! 

VII. Κρατήστε τους θεατές µακριά από την εκδήλωση 

VIII.  

� Βάλτε τις πρώτες σειρές καθισµάτων 8-10 µέτρα µακριά από το χώρο της επίδειξης. 

� Φροντίστε να υπάρχουν αρκετές και ευτραφείς κολώνες στην πορεία των 

βλεµµάτων προς το θέαµα. 

� Χρησιµοποιήστε ένα διακριτικό ροµαντικό ηµίφως ή εκτυφλωτικού προβολείς. 

� ∆ώστε ένα πολύ γρήγορο ρυθµό στην επίδειξη, ώστε να µην προλαβαίνουν πολλοί 

να παρακολουθούν. 

IX. ∆ώστε στον παρουσιαστή µεγάλα κείµενα για να κουράζει το κοινό. 

X. Βάλτε δυνατά τη µουσική να µην ακούγεται τίποτα. 

XI. Μη κάνετε δοκιµαστικά πριν την εκδήλωση στις ηχητικές και φωτιστικές 

εγκαταστάσεις σας. 

XII. Ποτέ πρόβες! 
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XIII. Όσο περισσότερο κόσµο περιµένετε, τόσο µικρότερη αίθουσα διαλέξτε. 

XIV. Μη δίνετε στους δηµοσιογράφους έγκαιρα υλικό από την επίδειξη! 

XV. Βλάψτε το περιβάλλον! 

XVI. Μην προσφέρεται τίποτα στο κοινό! 

XVII. Μη διατηρείται µε ακρίβεια τον προγραµµατισµένο χρόνο. 

 

4.2. Εκδηλώσεις προώθησης-promotion 

 

 Η προώθηση πωλήσεων συµπληρώνει, µαζί µε τις δηµόσιες σχέσεις, τις 

δραστηριότητες της διαφήµισης και των προσωπικών πωλήσεων. 

 Κατά την Α.Ε.Μ. (Αµερικάνικη Εταιρία Marketing) ‘’προώθηση πωλήσεων είναι οι 

δραστηριότητες εκείνες της επιχείρησης, που εκτός από τη διαφήµιση, τις προσωπικές 

πωλήσεις και τις δηµόσιες σχέσεις, διεγείρουν την αγοραστική αποτελεσµατικότητα των 

καταναλωτών και οι οποίες κάνουν τους µεσάζοντες πιο αποτελεσµατικούς’’. 

 Όπως συµπεραίνουµε από τον ορισµό αυτό, µια δραστηριότητα προώθησης 

πωλήσεων, εξυπηρετεί σαν γέφυρα ανάµεσα στις άλλες τρεις ενέργειες της προώθησης 

του προϊόντος και συµπληρώνει τις προσπάθειές τους. 

 Ο P. Spillard αναφέρει ότι, ‘’προώθηση   πωλήσεων   είναι   η παροχή   κινήτρων  ( 

στον αγοραστή ) στον τόπο και στο χρόνο που παίρνεται η απόφαση για αγορά και 

συµπληρώνουν την εικόνα που έχει µέχρι τώρα σχηµατίσει ο υποψήφιος αγοραστής στο 

µυαλό του για το προϊόν που θέλουµε να πουλήσουµε’’. 

 Η προώθηση πωλήσεων λοιπόν είναι µια συµπληρωµατική ενέργεια, η οποία 

επιτρέπει την αντιµετώπιση των δυσχερειών τις οποίες ούτε η διαφήµιση, ούτε οι 

προσωπικές πωλήσεις, ούτε οι δηµόσιες σχέσεις µπορούν να επιλύσουν, µέσα στην 

ολοκληρωµένη προσπάθεια της εµπορίας των προϊόντων.  

 Η προώθηση πωλήσεων παρεµβαίνει στους καταναλωτές όταν αυτοί παραµένουν σε 

σχετική αδράνεια, κατά τη στιγµή της αγοράς και τη µετατρέπει σε δράση παρουσιάζοντας 

το προϊόν. Μ’ αυτόν τον τρόπο καλύπτεται το απρόσωπο της διαφήµισης και η έλλειψη 

των πωλητών. 

 Η προώθηση πωλήσεων διευκολύνει την τοποθέτηση του προϊόντος, στον τόπο 

πώλησης και η δράση της αρχίζει όταν ο αγοραστής διστάζει να αποφασίσει. Τότε 

αποκρούει τους δισταγµούς του, καθησυχάζει τους φόβους του και τον προτρέπει για µια 

ακόµη νέα αγορά. 

 Τα τελευταία χρόνια η προώθηση πωλήσεων αυξήθηκε στο σηµείο που ολόκληρα τα 
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έξοδα στην περιοχή αυτή ήταν παράλληλα µε αυτά της διαφήµισης. Η αυξανόµενη χρήση 

της αυτοεξυπηρέτησης και άλλες µοντέρνες µέθοδοι πωλήσεων έφεραν την προώθηση 

πωλήσεων σαν το µόνο προαγωγικό µέσο στο σηµείο αγοράς. 

 Η διαφήµιση και οι δηµόσιες σχέσεις φθάνουν τους ανθρώπους στα σπίτια τους, στις 

δουλειές τους ή στα ταξίδια τους. Όταν φτάσει όµως η ώρα για την αγορά τότε η επαφή 

αυτή µπορεί να έχει φθαρεί. Έτσι, µόνο η προώθηση πωλήσεων θυµίζει και διεγείρει τον 

καταναλωτή να αγοράσει, ακριβώς στο σηµείο της αγοράς, στον χώρο πώλησης του 

προϊόντος. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η προώθηση πωλήσεων είναι µια διαφήµιση περισσότερο 

αυθεντική, ακόµη σε πολλές της ενέργειες δείχνεται το προϊόν στη φυσική του κατάσταση. 

 Για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόδοσή της, πρέπει αφενός µεν να γνωρίζουµε 

την οριακή χρησιµότητά της, αφετέρου δε να υπάρχει απόλυτος συντονισµός µε τα λοιπά 

µέσα προώθησης. 

 

Οι γενικοί στόχοι της προώθησης πωλήσεων, είναι οι εξής: 

-να πληροφορήσουν 

-να πείσουν 

-να υπενθυµίσουν 

 Και οι τρεις αυτοί στόχοι αποβλέπουν στην επικοινωνία. 

 

 Σαν ειδικότεροι λόγοι µιας εκστρατείας προώθησης αναφέρονται και οι παρακάτω: 

-αποκατάσταση επικοινωνίας 

-παροχή πληροφοριών 

-εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά 

-ανεύρεση νέων πελατών 

-αύξηση κατανάλωσης από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες 

-αντιµετώπιση ανταγωνισµού 

-ανεύρεση νέων αγορών 

-απόκτηση καλής πίστης από µέρους των πελατών 

-άµεση αύξηση των πωλήσεων 

-καθορισµός µάρκας ή φίρµας 

-διαφώτιση των πελατών για τις αξίες και χρήσεις νέου προϊόντος 

-διέγερση του ενδιαφέροντος χονδρεµπόρων και λιανέµπορων 
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 Ορισµένες ενέργειες της προώθησης πωλήσεων, είναι: 

-διαγωνισµοί 

-κουπόνια δώρων 

-επιδείξεις 

-δωρεάν δείγµατα 

-ειδικές εκπτώσεις 

-βοηθητικά υλικά πωλήσεων 

 

 Εκτός από αυτά, η προώθηση πωλήσεων περιλαµβάνει επίσης και διάφορες 

υπηρεσίες που προσφέρονται µέσα στο κατάστηµα µε σκοπό την προσέλευση πελατών. Οι 

υπηρεσίες αυτές µπορεί να είναι ψυχαγωγικές, µορφωτικές, εξυπηρέτησης, κ.λ.π. 

 Ο Eric Van Vooren καθηγητής Marketing, αναφέρει σε συνέντευξή του στο 

adbusiness ( ∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2006 ) και προτείνει αλλαγές που πρέπει να γίνουν 

όσον αφορά τον τρόπο προώθησης. << ο τρόπος επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει πιο 

έξυπνος, οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται πλέον για µηνύµατα τύπου «αγόρασε το 

προϊόν µου», θέλουν οι εταιρίες να ενδιαφερθούν για τις ανάγκες τους και να τις 

καλύψουν. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει οι marketers να είναι πιο επιλεκτικοί, να υπάρχει 

για παράδειγµα, καλύτερο database, να γνωρίζουν καλύτερα το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται. Θα πρέπει το µήνυµα να είναι πιο εξειδικευµένο και να αφορά 

συγκεκριµένο κοινό. Αυτό σηµαίνει είµαι επιλεκτικός και δεν απευθύνοµαι σε ένα ευρύ 

κοινό, αλλά σε ένα πολύ µικρότερο και προσαρµόζω το µήνυµά µου στο προφίλ του. Μια 

καµπάνια θα πρέπει να είναι, πάνω απ’ όλα tailor – made. Πιστεύω στην προσωπική 

επικοινωνία µε τον καταναλωτή. Επίσης θα πρέπει να γίνεται µεγαλύτερη χρήση των new 

time media ( e-mail, SMS, direct mail, internet sites κ.τ.λ. ).  

 ∆ηµιουργείται µία ιστορία µε δραστηριότητες, που “ντύνονται” ανάλογα µε το θέµα, 

τοποθετούνται και προσαρµόζονται µέσα σ' ένα πρόγραµµα, έτσι ώστε οι συµµετέχοντες, 

αντιµετωπίζοντας ένα "φανταστικό" πρόβληµα, οδηγούνται µε επιτυχία σε µέρος της 

απάντησης και τελικά στην επίτευξη του τελικού στόχου. 

 Το όλο σενάριο προκαλεί το ενδιαφέρον για αυτά που γίνονται και οδηγεί σε µία 

αυθόρµητη συµµετοχή, άρα και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη µετάδοση µηνυµάτων.  
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 Τα σηµεία που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα και να ετοιµάσει µε µεγάλη προσοχή η 

εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων, είναι: 

 

• Χώρος ( επιλογή, κλείσιµο, προετοιµασία ) 

• ∆ιαµόρφωση, σκηνικά, διακόσµηση, σήµανση 

• Catering 

• Ασφάλεια ( Security ) 

• Μουσική, ηχητικά εφέ, Φωτισµός 

• Προσωπικό εκδήλωσης: εκπαίδευση, ένδυση, εξοπλισµός 

• Άδειες, επικοινωνία µε αρχές 

• Events, happenings, εκπλήξεις 

• Έντυπα, Banners, διαφηµιστικά δώρα 

• Προωθητικά stands, διαγωνισµοί 

• Μπαλόνια, λουλούδια, βεγγαλικά 

• Οπτικοακουστικός εξοπλισµός, multimedia παρουσιάσεις 

• ∆ελτία τύπου, καταχωρήσεις, χορηγοί επικοινωνίας, προβολή 

• Φωτογράφος, video 

• Συνεργείο καθαρισµού, τεχνικοί 

• Online και ηλεκτρονική υποστήριξη εκδήλωσης 

• Εύρεση και επιλογή προωθητριών, casting, supervisors 

• Σχεδιασµός πλάνου προώθησης 

 

4.3.Ταξίδια κινήτρων 

 

 Είναι πια γνωστό σε όλους ότι µια µη χρηµατική ανταµοιβή, όπως ένα ταξίδι, έχει 

περισσότερη αξία για τους συνεργάτες µιας εταιρίας από τη χρηµατική αµοιβή µε το ίδιο 

κόστος.  

 Ένα ταξίδι, κίνητρο ή δώρο, που είναι φτιαγµένο ειδικά για τους συγκεκριµένους 

ανθρώπους και ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα (image) της συγκεκριµένης εταιρίας. 

 

Εναλλακτικές δραστηριότητες και εταιρικές συναντήσεις; 

Πόσο διαφορετικό µπορεί να γίνει το πρόγραµµα σας;  

Τι επίδραση έχει στους συµµετέχοντες; 

Πόσο αποτελεσµατικό µπορεί να γίνει; 
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 Στην Ελλάδα ο εναλλακτικός τουρισµός έκανε την εµφάνιση του πριν 10 χρόνια 

δίνοντας τη δυνατότητα σε µεµονωµένα άτοµα ή µικρές οµάδες να λάβουν µέρος σε 

οργανωµένα προγράµµατα µε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως καταβάσεις ποταµών µε 

βάρκες (rafting), καγιάκ, ορειβατικό ποδήλατο, περιηγήσεις µε τζιπ, εξορµήσεις µε 

ιστιοπλοϊκά και φουσκωτά, κλπ.  

 Η απόλαυση και η οµορφιά των δραστηριοτήτων αυτών, παράλληλα µε την άρτια 

οργάνωση και την ασφάλεια που παρέχεται από τους οργανωτές, παρότρυναν κάποιους 

από τους συµµετέχοντες, που η επαγγελµατική τους θέση επέτρεπε, να πάρουν την 

απόφαση να διοργανώσουν ένα πρόγραµµα, που θα απευθύνονταν σε συνεργάτες και θα 

υποστηριζόταν από την ίδια την εταιρία τους.  

 Έτσι το δώρο στα στελέχη µίας εταιρίας δεν είναι απλά ένα ταξίδι αλλά µία 

"εµπειρία ζωής". Εµπειρία, που µέσα από ένα ελεγχόµενο περιβάλλον, χαρίζει στην οµάδα 

των συµµετεχόντων τέτοιες στιγµές που ατοµικά δεν θα ήταν εύκολο να νιώσουν. 

 Με το πέρασµα του χρόνου, οι διοργανώσεις στον εταιρικό χώρο έχουν ξεφύγει από 

το απλό τουριστικό πακέτο εµπλουτισµένο µε δραστηριότητες στη φύση, και έχουν 

εξελιχθεί σε ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα, που εξυπηρετούν τους συγκεκριµένους 

στόχους και ανάγκες της οµάδας, στην οποία απευθύνονται. 

 

 Μια εταιρία διοργάνωσης τέτοιων ταξιδιών πρέπει να µεριµνά για: 

• τα πιο κατάλληλα ξενοδοχεία  

• κρουαζιέρες σε όλο τον κόσµο  

• πρωτότυπες δραστηριότητες  

• ειδικά σχεδιασµένες εκδροµές  

• επιλεγµένες βραδινές εκδηλώσεις  

• έµπειρους γλωσσοµαθείς αρχηγούς  

• ταξίδια σχεδιασµένα αποκλειστικά για σας  

• πλήρης υποστήριξη πριν και µετά το ταξίδι  

• ειδικευµένους αντιπρόσωπους σε όλο τον κόσµο  

• σε κάθε γωνιά της Ελλάδας  

• σε όλο τον κόσµο  
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Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας, ας δούµε κάποιο παράδειγµα: 

 

INCENTIVE: ΑΛΑΣΚΑ  

 από το Hellenic Tours 

 Ένα άπιαστο όνειρο έγινε πραγµατικότητα για 140 κοµµωτές της 

Kerastase. ∆εν ήταν τίποτε άλλο από µια κρουαζιέρα 12 ηµερών 

στην Αλάσκα. Μία παραµυθένια κρουαζιέρα µε ένα από τα 

υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλοια της Celebrity Cruises. 

 Ένα από τα ακριβότερα incentive µε κόστος συµµετοχής 

1.000.000 δραχµές ανά άτοµο. Την πλήρη οργάνωση του ταξιδιού 

ανέλαβε η Hellenic Tours και οι µέρες κύλησαν γεµάτες µε πρωτόγνωρες εµπειρίες από τις 

ξεναγήσεις και τις εκδροµές, και φυσικά δραστηριότητες και διασκέδαση µέσα στο 

υπερπολυτελές πλοίο. 

          Το πρόγραµµα της εκδροµής είχε ως εξής: Η αναχώρηση του γκρουπ έγινε στις 18 

Σεπτεµβρίου 1997 αεροπορικώς για το Άµστερνταµ. Οι συµµετέχοντες διανυκτέρευσαν 

εκεί και την επόµενη ηµέρα ύστερα από µία σύντοµη ξενάγηση της πόλης αναχώρησαν µε 

απευθείας πτήση για το Βανκούβερ του Καναδά όπου εκεί τους περίµενε το 

κρουαζιερόπλοιο Galaxy. Το πλοίο ξεκίνησε µε την πυξίδα του στραµµένη στο βορρά.  

         Στις 21 Σεπτεµβρίου έφθασε στο Ketchican, µία µικρή πόλη δίπλα στο βορειότερο 

κοµµάτι της χερσονήσου της Αλάσκας. Στις 22 βρισκόταν στο Skagway, και στις 23 άραξε 

στο Glacier Bay, µία πόλη θαύµα της φύσης όπου βρίσκονται 12 θεαµατικά παγόβουνα, 3 

είδη φαλαινών, φαλακροί αετοί, φώκιες και ενυδρίδες. 4 Σεπτεµβρίου και το Galaxy 

φθάνει στο Juneau και στις 25 στο Misty Fjord µε την πυκνή βλάστηση ανέγγιχτη από το 

ανθρώπινο χέρι. Η 26η Σεπτεµβρίου πέρασε εν πλω προσφέροντας στους επιβάτες τη 

δυνατότητα να διασκεδάσουν σύµφωνα µε τα γούστα τους. Άλλοι επισκέφθηκαν τα µπαρ, 

άλλοι το καζίνο, άλλοι το γυµναστήριο ή το υδροµασάζ και άλλοι θαύµασαν την υπέροχη 

θέα της Αλάσκας και της θάλασσας. Στις 27 έφθασαν στη Βικτώρια, στο νοτιότερο άκρο 

του νησιού Βανκούβερ. Η 28η ήταν η τελευταία µέρα στο πλοίο και οι οργανωτές 

φρόντισαν να µείνει αξέχαστη, όπως βεβαίως κι όλες οι προηγούµενες. Στις 29 το 

µεσηµέρι το πλοίο µπήκε στο λιµάνι του San Francisco. 

          Από εκεί οι ταξιδιώτες µεταφέρθηκαν στο αεροδρόµιο όπου µέσω Άµστερνταµ 

γύρισαν στην Αθήνα. 
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4.4. Σεµινάρια  

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Έννοια 

 

Ο όρος Σεµινάριο, αφορά ένα σύντοµο επιµορφωτικό κύκλο σπουδών ή µαθηµάτων για 

ενηµέρωση σε ειδικά θέµατα.. 

 

Είδη 

 

 Τα σεµινάρια χωρίζονται σε : 

� Ανάλογα  µε την χρονική τους έκταση: λίγων ωρών, ηµερήσια,  κ.λπ. 

� Ανάλογα µε  το αντικείµενο το οποίο πραγµατεύονται: πωλήσεων, µάρκετινγκ, 

διαφήµισης κ.λπ. 

� Ανάλογα µε τον αν γίνονται µέσα στην επιχείρηση, οπότε λέγονται ενδοεπιχειρησιακά ή 

έξω από τους χώρους της επιχείρησης οπότε µιλάµε για εξωεπιχειρησιακά.  

 

 Tα σεµινάρια µπορούν να διοργανωθούν είτε από επιχειρήσεις στα πλαίσια 

εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως ήδη έχουµε αναφέρει παραπάνω, είτε από ιδιωτικούς 

φορείς που ειδικεύονται στον κλάδο αυτό είτε από κρατικούς φορείς είτε µεµονωµένα από 

άτοµα που µπορούν να είναι και εισηγητές σε άλλα σεµινάρια. 
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Πλάνο Ενεργειών ενός Σεµιναρίου 

 

 Οι ενέργειες που διενεργούνται για την επιτυχηµένη διοργάνωση ενός σεµιναρίου, 

είναι σε πολλά σηµεία κοινές µε αυτές για την διοργάνωση ενός συνεδρίου. Έτσι η 

προσοχή πρέπει να στραφεί: 

� Στην επιλογή των οµιλητών 

� Στην ποικιλία και στην χρησιµότητα του υλικού (θεµατολογία) 

� Στην επιλογή του χώρου (διαµόρφωση) 

� Στο έντυπο υλικό, πακέτο συµµετοχής 

� Στην αξιολόγηση, κλείσιµο σεµιναρίου 

� Στην γραµµατειακή υποστήριξη 

� Στην προώθηση, διαφήµιση σεµιναρίου 

� Στο Catering, Coffee Breaks 

� Στα έντυπα, πανό, αφίσες, banners 

� Στις υπηρεσίες Ίντερνετ, ηλεκτρονική υποστήριξη 

� Στην διαχείριση θέσεων, κρατήσεις, εγγραφές συµµετεχόντων, follow up και 

� Στην χρήση οπτικοακουστικών µέσων 

 

  Οι οµιλητές πρέπει να είναι: 

� Ικανοί 

� Έµπειροι 

� Να έχουν ευχέρεια λόγου 

� Να είναι γνώστες των θεµάτων 

� Να είναι σαφής και σύντοµοι 

� Να µπορούν να κατευθύνουν συζητήσεις, γιατί ο διάλογος είναι απαραίτητος στα   

σεµινάρια 

� Να προγραµµατίζουν τον χρόνο τους και 

� Να έχουν ζωντάνια και χιούµορ 

 

 Η χρήση των οπτικοακουστικών µέσων είναι απολύτως απαραίτητη κατά την 

διάρκεια των σεµιναρίων, των οποίων η φύση είναι εκπαιδευτική, διευκολύνουν την 

αφοµοίωση και διατηρούν τεταµένη την προσοχή των συµµετεχόντων. 

 Ένα σεµινάριο δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τις 6 – 7 ηµέρες. Έχει αποδειχθεί 

όµως ότι τα συµπυκνωµένα σεµινάρια των 1 – 2 ηµερών έχουν µεγαλύτερη επιτυχία από 
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πλευράς συµµετοχής, ανάλογα βέβαια µε την σπουδαιότητα και την ποσότητα των 

γνώσεων που πρέπει να µεταδοθούν. 

 Ως χώροι διεξαγωγής των σεµιναρίων µπορούν να επιλεγούν οι ειδικά 

διαµορφωµένες αίθουσες ξενοδοχείων, επιµελητηρίων, κ.λπ. ή να διαµορφωθεί ανάλογος 

χώρος στις εγκαταστάσεις των εταιριών στον οποίο βέβαια θα προσεχθούν λεπτοµέρειες 

όπως οι θόρυβοι, ο φωτισµός, ο κλιµατισµός, ο εξαερισµός, τραπέζι και νερό για τους 

οµιλητές, ύπαρξη σταχτοδοχείων. 

 Επίσης είναι απαραίτητη η διανοµή πληροφοριακού υλικού στην αρχή ή στο τέλος 

του σεµιναρίου καθώς και η απονοµή διπλωµάτων στο τέλος του σεµιναρίου. 

 

4.5. Επέτειοι 

 

 Ο εορτασµός µιας επετείου έχει σαν σκοπό: 

- να κάνει την εταιρία ευρύτερα γνωστή 

- να βελτιώσει τις σχέσεις της µε το κοινό 

- να προβάλλει τα νέα προϊόντα ή της υπηρεσίες 

 

 Ευκαιρία για τον εορτασµό µιας επετείου µπορεί να αποτελέσει η συµπλήρωση 

ορισµένων χρόνων από την ίδρυσή της ή η συµπλήρωση πώλησης ορισµένου αριθµού 

προϊόντων.  

 Συνήθως οι επέτειοι γιορτάζονται κάθε πέντε χρόνια µε ιδιαίτερη έµφαση τη 

συµπλήρωση 25, 50, 75, 100 χρόνων. 

 

Μια επέτειος µπορεί να γιορταστεί: 

- µε µια µόνο εκδήλωση 

- µε σειρά εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας, ενός 

µήνα ή ενός χρόνου. 

 

 Στις περιπτώσεις αυτές ο εορτασµός αρχίζει µε χαµηλούς τόνους και κορυφώνεται 

µε την πανηγυρική εκδήλωση. 

 Στην επιτυχία του εορτασµού µιας εκδήλωσης καθοριστικό ρόλο παίζει ο σωστός 

και έγκαιρος προγραµµατισµός. 

 Είναι προτιµότερο να γίνουν λίγες, σωστές και πλούσιες εκδηλώσεις, παρά πολλές 

και «φτωχές» αποβλέποντας πάντα στην πραγµατοποίηση του στόχου της εταιρίας. 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -59- 

 

Ο εορτασµός µιας επετείου µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: 

 

� Έντυπο επετείου 

Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγµένο τόσο στα κείµενα όσο και στην ποιότητα. 

Μπορεί να είναι ολοσέλιδο και να αναφέρεται στην ιστορία της εταιρίας, στην πόλη, σε 

άλλα ιστορικά γεγονότα και φωτογραφίες σε σχέση πάτα µε την εταιρία. 

 

� ∆ιαφήµιση – ειδικό σήµα 

Θα πρέπει µε την ευκαιρία της επετείου να φιλοτεχνηθεί ένα σήµα που να έχει 

σχέση µε την εταιρία, τα χρώµατά της ή την επωνυµία της. 

Αυτό το σήµα µπορεί είτε να τυπωθεί σε όλα τα έντυπα της εταιρίας, είτε να έχει τη 

µορφή του αυτοκόλλητου, γραµµατοσήµου κλπ και να τοποθετείται στα προϊόντα, στις 

διαφηµίσεις, στις συσκευασίες, σε σηµαίες κλπ. 

Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί µια σειρά καταχωρήσεων στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, όπου θα αναφέρονται στην επέτειο, την εταιρία την προσφορά της κλπ, ή στο 

έντυπο της εταιρίας. 

 

� Προϊόντα 

Η επέτειος µπορεί να συνδυαστεί µε ειδικές προσφορές στις συσκευασίες των 

προϊόντων, την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, 

την κυκλοφορία πανηγυρικού δίσκου, τεύχους κλπ. 

 

� Σεµινάρια – συνέδρια – οµιλίες – βραβεύσεις 

Η διοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, οµιλιών µπορεί να συνδυαστεί άριστα µε τον 

εορτασµό µιας επετείου. Κατά τη διάρκειά τους µπορεί να γίνει απονοµή βραβείων στο 

προσωπικό της εταιρίας, σε συνεργάτες, πελάτες κλπ. 

 

� Εκθέσεις 

Μια έκθεση µπορεί να είναι είτε µόνιµη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ή αλλού, 

είτε κινητή που να περιοδεύει όσο χρονικό διάστηµα γιορτάζεται η επέτειος. 

Τα θέµατά της µπορούν να αντληθούν από την ιστορία της εταιρίας, των προϊόντων, 

την προσφορά της κλπ. 
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� Αναµνηστικά δώρα 

Τα αναµνηστικά δώρα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Κατά την επιλογή και 

χρησιµοποίησή τους πρέπει να προσεχθούν ορισµένα σηµεία, όπως: 

 

- να έχουν σχέση µε τον οργανισµό, ή τουλάχιστον το πνεύµα του. 

- να είναι προσωποποιηµένα τουλάχιστον αυτά που θα δοθούν σε  

  πελάτες, παράγοντες, φίλους. 

- να υπάρχουν διάφορες κατηγορίες από πλευράς αξίας ( χρυσά,  

  ασηµένια, µπρούτζινα ). 

- να µην είναι έντονη η σήµανσή τους µε την επωνυµία της εταιρίας. 

- να υπάρχουν σε µεγαλύτερο αριθµό από τον προβλεπόµενο. 

 

� ∆εξιώσεις – συνεστιάσεις – γιορτή προσωπικού 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας, πάντοτε 

βέβαια µέσα στα πλαίσια του εορτασµού της επετείου. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να 

είναι πλούσιες και η ατµόσφαιρα πανηγυρική. Στις γιορτές προσωπικού είναι απαραίτητη 

η παρουσία των οικογενειών των εργαζοµένων. 

 

4.6. Εκδροµές 

 

 Ο κύριος στόχος της διοργάνωσης µιας εκδροµής είναι η σύσφιξη των σχέσεων των 

διοργανωτών και των συµµετεχόντων. 

 Είναι πολλές οι εταιρίες εκείνες που επιλέγουν αυτό τον τρόπο για την επίτευξη του 

παραπάνω σκοπού. Χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι πολύ εύκολο το 

αποτέλεσµα να είναι διαφορετικό από το αναµενόµενο. 

 

� ∆ιάρκεια – τόπος 

 Μια εκδροµή µπορεί να είναι ηµερήσια ή πολυήµερη. Για την ηµερήσια εκδροµή η 

διαδροµή δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 2-3 ωρών. Αν η εκδροµή είναι διήµερη ή 

πολυήµερη µπορεί να επιλεγεί µια πιο µακρινή τοποθεσία. 

 Ιδανική περίπτωση είναι η επιλογή τοποθεσίας που να συνδυάζει εκτός από τη 

φυσική οµορφιά και άλλους παράγοντες, όπως αρχαιολογικό ενδιαφέρον, δυνατότητα 

παροχής φαγητού, νερού, τουαλέτας κλπ. 

 Σε περίπτωση που επιλεγεί η λύση του πικ – νικ οι εκδροµείς θα πρέπει να είναι 
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ενηµερωµένοι, έτσι ώστε να οργανωθούν κατάλληλα. 

 Στις διήµερες ή πολυήµερες εκδροµές θα πρέπει να κλειστούν έγκαιρά δωµάτια σε 

ξενοδοχείο ή ξενώνα. 

 

� Οργάνωση 

Η εκδροµή, όταν είναι δυνατό, σκόπιµο είναι να συνδυάζεται µε επίσκεψη σε 

αρχαιολογικούς χώρους, σε ευαγή ιδρύµατα για την προσφορά συµβολικού ποσού ή 

δώρων ή να συµπίπτει µε γιορτές ή πανηγύρια στον τόπο προορισµού. 

 Το πιο εύχρηστο µεταφορικό µέσο για την µεταφορά των εκδροµέων είναι το 

πούλµαν. 

 Πολλές εταιρίες διαθέτουν δικά τους πούλµαν για τη µεταφορά των εργαζοµένων, 

οπότε θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες της εκδροµής, 

ύστερα βέβαια από σχετικές συνεννοήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κλειστεί 

έγκαιρα από κάποιο πρακτορείο ταξιδιών. Τότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς τις 

ανέσεις που προσφέρει, κλιµατισµό, µικρόφωνο, τουαλέτα, ψυγείο, µαγνητόφωνο κλπ. 

Ένα ακόµη σηµείο που θα πρέπει να προσεχθεί είναι ο οδηγός. Πολλές εκδροµές έχουν 

καταστραφεί από δύστροπους και αγενείς οδηγούς. 

 Η επιτυχία µιας εκδροµής εξαρτάται κατά µεγάλο ποσοστό από τον αρχηγό, ο οποίος 

µπορεί να είναι είτε επαγγελµατίας, είτε κάποιος από τους συµµετέχοντες. Βεβαίως πρέπει 

να είναι µεθοδικός, ευγενικός και καλοπροαίρετος. Το έργο του είναι αρκετά δύσκολο και 

πρέπει να έχει την ικανότητα να ελίσσεται σε πολλές περιπτώσεις. 

 

 Βασικό καθήκον του είναι η τήρηση του προγράµµατος, το οποίο βέβαια πρέπει να 

τηρείται αλλά να έχει και ευελιξία και που σε γενικές γραµµές πρέπει να περιλαµβάνει: 

� τις ώρες αναχώρησης και επιστροφής 

� τα σηµεία των στάσεων 

� την ώρα του γεύµατος 

� τις ώρες των επισκέψεων στα µουσεία, τα ιδρύµατα κλπ. 

 

          Ο αρχηγός είναι αυτός που: 

� δίνει το σύνθηµα αναχώρησης και επιστροφής, αφού προηγουµένως  

� βεβαιωθεί ότι επιβιβάστηκαν όλοι οι εκδροµείς. 

� κάνει τις επαφές µε τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, µουσεία κλπ 

� φροντίζει να ενηµερωθεί για την ιστορία των τόπων που θα επισκεφθούν 
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� δίνει λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που θα προκύψουν. 

 

Επίσης, φροντίζει να έχει µαζί του κασέτες µε το είδος της µουσικής που ενδιαφέρει 

τους εκδροµείς ή ακόµη για την εξεύρεση ταλέντων µεταξύ των εκδροµέων που θα 

µπορούσαν να παίζουν κάποιο µουσικό όργανο, να απαγγέλλουν ποιήµατα, να 

διοργανώνουν παιχνίδια ή να πουν ανέκδοτα. 

 

          Μετά την εκδροµή επιβάλλεται: 

�  η αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών σε αυτούς που συνέβαλλαν στην  

�  επιτυχία της εκδροµής 

�  η ανάρτηση ορισµένων χαρακτηριστικών φωτογραφιών στον πίνακα  

�  ανακοινώσεων της εταιρίας 

�  η δηµοσίευση σχολίου στο έντυπο που εκδίδει η εταιρία 

 

4.7. Οµιλίες-διαλέξεις 

 

∆ύο είναι οι βασικοί παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία της 

οµιλίας: το θέµα και ο οµιλητής. 

 

Το θέµα  

Το θέµα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο επίκαιρο και – κυρίως – ενδιαφέρον για 

το κοινό, που πρόκειται να προσκληθεί να παρακολουθήσει την οµιλία. 

 

Ο Οµιλητής 

Ο δεύτερος και σπουδαιότερος παράγοντας επιτυχίας είναι ο οµιλητής. Το πορτρέτο 

του ιδανικού οµιλητή είναι το παρακάτω: 

 Προσωπικότητα – αυθεντία: Μια γνωστή προσωπικότητα ή κάποιος ειδικός πάνω 

στο συγκεκριµένο θέµα, που χαίρει γενικής εκτίµησης και αποδοχής, εξασφαλίζει µεγάλη 

προσέλευση, αλλά και ευγενική προκατάληψη του κοινού, το οποίο ψυχολογικά είναι 

«ανοιχτό» για να αποδεχθεί αυτά που θα ακούσει. 

 Γνώστης του θέµατος: Ο οµιλητής πρέπει να «παίζει στα δάχτυλά του» το θέµα που 

θα πραγµατευτεί. Αυτό άλλωστε αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα επόµενα δύο 

χαρακτηριστικά του. 

 Όχι ανάγνωση: ∆εν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό από το να παρακολουθείς κάποιον να 
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σου διαβάζει ένα χαρτί. Αν ο οµιλητής µιλάει από χειρόγραφο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δε 

θα µπορέσει να επικοινωνήσει πραγµατικά µε το κοινό του. 

 Συζητητής: Στο τέλος µιας οµιλίας, είναι σκόπιµο να υπάρχει διάλογος µε το 

ακροατήριο. Κι αυτό σηµαίνει ότι ο οµιλητής πρέπει να είναι καλός συζητητής. 

 Απλότητα – σαφήνεια – συντοµία: Όσο κι αν φαίνεται οξύµωρο το σχήµα, ο 

οµιλητής δεν πρέπει να είναι «πολυλογάς». Πρέπει να µπορεί να αποµονώνει τα πιο 

ενδιαφέροντα στοιχεία από το θέµα του και να τα δίνει µε απλές, σαφείς και σύντοµες 

φράσεις. 

 Άρθρωση – ρυθµός – χρώµα: Αν και είναι αυτονόητο, η καθαρή άρθρωση, η 

κατάλληλη ένταση φωνής κι ο σωστός – ούτε αργός ούτε γρήγορος – ρυθµός και ο 

χρωµατισµός της φωνής, αποτελούν τεράστια πλεονεκτήµατα για έναν οµιλητή. 

 

 Ζωντάνια – χιούµορ: ∆εν υπάρχει σοβαρότερο πράγµα από το χιούµορ, όταν γίνεται 

την ώρα που πρέπει και µε τον τρόπο που πρέπει. Η ζωντάνια και το χιούµορ «σπάνε τον 

πάγο», «κατεβάζουν» τον οµιλητή από την έδρα, τον κάνουν ένα µε το ακροατήριό του 

και του δίνουν τη δυνατότητα της ουσιαστικής επικοινωνίας. 

 

Τα οπτικοακουστικά µέσα 

Ο σηµερινός άνθρωπος, εθισµένος πια και «κακοµαθηµένος» στον τηλεοπτικό 

χείµαρρο ήχου και εικόνας και στις φαντασµαγορικές εικόνες και ήχους υψηλής ποιότητας 

του διαδικτύου και του DVD, δεν µπορεί εύκολα να αφοσιωθεί και να αφοµοιώσει µια 

«ξερή» οµιλία, ακόµη κι αν αποτελεί απόσταγµα σοφίας. Γι’ αυτό είναι σκόπιµο, η οµιλία 

να γίνεται µε τη βοήθεια οπτικοακουστικών µέσων. 

Ο ρόλος των οπτικοακουστικών µέσων είναι τριπλά ευεργετικός: αυξάνουν την 

προσέλευση, κάνουν την οµιλία πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη, διευκολύνουν την 

αφοµοίωση των βασικών στοιχείων της. 

 

Ο διάλογος 

 Τελικός στόχος κάθε επικοινωνιακής εκδήλωσης είναι ο διάλογος. Γι’ αυτό και σε 

κάθε οµιλία πρέπει να προγραµµατίζεται χρόνος ενός τέταρτου τουλάχιστον, στο τέλος 

της, για να υποβάλλονται ερωτήσεις από το ακροατήριο. 

 Για να εφαρµοστεί αυτό χρειάζονται µερικά ασύρµατα µικρόφωνα, τα οποία θα 

δίνουν σ’ αυτούς που θέλουν να υποβάλλουν ερωτήσεις, στελέχη του οργανωτή.  

  Υπάρχει βέβαια και το σύστηµα της υποβολής γραπτών ερωτήσεων, που είναι 
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καλύτερο, γιατί ο οµιλητής έχει την ευχέρεια να οµαδοποιήσει τις συγγενείς ερωτήσεις, να 

απορρίψει τις άστοχες, να επιλέξει τις πιο ενδιαφέρουσες, να προγραµµατίσει το χρόνο 

των απαντήσεών του και να µη χαθεί χρόνος από την κατάχρηση του µικροφώνου. Αν 

επιλεγεί αυτό το σύστηµα, τότε πρέπει: 

� Να µοιραστούν στους ακροατές ειδικά χαρτιά, πάνω στα οποία θα γράψουν το όνοµά 

τους και την ερώτηση που θέλουν να κάνουν. 

� Να ενηµερωθούν για τον τρόπο που θα υποβάλλουν τις ερωτήσεις. 

� Να προβλεφθεί ένα διάλειµµα 10 λεπτών, µετά το τέλος της οµιλίας, για να 

συγκεντρωθούν οι ερωτήσεις και να ταξινοµηθούν από τον οµιλητή. 

 

Η διάρκεια 

Η ιδανική διάρκεια της οµιλίας είναι 30-45 λεπτά. Σε καµία περίπτωση όµως δε 

πρέπει να ξεπερνά τη µια ώρα. 

 

Η αίθουσα 

Η διευθέτηση µιας αίθουσας για οµιλία χρειάζεται προσοχή σε ορισµένες 

λεπτοµέρειες, όπως π.χ.: 

� Οι καρέκλες να είναι αραιά τοποθετηµένες και να υπάρχουν φαρδείς διάδροµοι, 

κυρίως οριζοντίως, ώστε να επιτρέπουν την άνετη διέλευση αυτών που καθυστέρησαν 

να προσέλθουν ή αυτών που θέλουν να φύγουν πριν το τέλος. 

� Να υπάρχει κλιµατισµός και εξαερισµός. 

� Να υπάρχει ένα αναλόγιο ή τραπέζι και νερό για τον οµιλητή. 

� Αν η αίθουσα είναι µικρή είναι προτιµότερο να αποφευχθεί το µικρόφωνο. 

� Η θέση του οµιλητή πρέπει να είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το ακροατήριο ( 40 εκ. 

), για να µπορούν να τον βλέπουν όλοι, αν η αίθουσα δεν είναι αµφιθεατρική. 

� Να µην υπάρχουν εξωτερικοί ή εσωτερικοί θόρυβοι ( π.χ. αν τρίζουν οι πόρτες ). 

� Να υπάρχει ειδικό φως ανάγνωσης για τον οµιλητή, αν πρόκειται να συσκοτιστεί η 

αίθουσα για την προβολή slides, ταινιών, κλπ. 

 

Το πληροφοριακό υλικό 

 Όταν είναι δυνατό, είναι σκόπιµο να µοιράζεται στους ακροατές, µετά το τέλος το 

πλήρες κείµενο της οµιλίας ή τα κύρια σηµεία της, µαζί µ’ ένα βιογραφικό σηµείωµα του 

οµιλητή. 
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4.8. ∆εξιώσεις – Συνεστιάσεις – Γεύµατα 

 

 Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν την οργάνωση αυτοτελών δεξιώσεων και όχι στο 

πλαίσιο κάποιας άλλης εκδήλωσης. 

 Μετά από την επιλογή του τύπου του γεύµατος, δείπνου ή της δεξίωσης, πρέπει να 

επιλεγεί ο χώρος που θα γίνει. Οι χώροι, που προσφέρονται για δεξιώσεις είναι κυρίως τα 

ξενοδοχεία, τα καλά εστιατόρια και τα καλά κέντρα, αλλά ακόµη κι άλλοι χώροι, όπως 

σπίτια, πλοία, κήποι ή άλλοι υπαίθριοι χώροι κλπ. Η δεξίωση µπορεί να συνδυαστεί µε 

µουσική, χορό ή/και κάποιο θέαµα. 

 Ένα ιδιαίτερα λεπτό θέµα, που συχνότατα δηµιουργεί παρεξηγήσεις είναι ο 

κατάλογος των καλεσµένων. Η λύση για την αποφυγή παρεξηγήσεων είναι η κατάρτιση 

του καταλόγου µα βάση αντικειµενικά κριτήρια, όπως π.χ. όλοι οι καλεσµένοι να είναι 

πελάτες του οργανισµού και µόνον αυτοί. ∆ηλαδή, να έχουν οι καλεσµένοι µια  

αντικειµενικά διαπιστωµένη ιδιότητα, η οποία αποτελεί το κριτήριο της πρόσκλησης. Αν 

αυτό δεν είναι δυνατό, χρειάζεται πολύ µελέτη του τελικού καταλόγου. 

 Αν χρειάζεται να λεχθεί κάτι κατά τη διάρκεια µιας δεξίωσης ή ενός γεύµατος ( αν 

και καλό είναι αποφεύγεται ), πρέπει να είναι πολύ σύντοµο, όχι περισσότερο από 2-5 

λεπτά. Αν παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αναπότρεπτη ανάγκη να γίνει µια σύντοµη οµιλία, δεν 

πρέπει ποτέ να γίνει µετά το φαγητό. Το στοµάχι παίρνει για τις ανάγκες της χώνεψης το 

αίµα από τον εγκέφαλο, ενώ στέλνει το αλκοόλ µε τη οινοπνευµατωδών αναθυµιάσεων. Κι 

αυτά τα δύο µειώνουν αποφασιστικά και την προσοχή και τη δυνατότητα αφοµοίωσης των 

λεγόµενων από τους ακροατές. Επικρατεί βέβαια αντίθετη συνήθεια, αλλά αυτό δε 

σηµαίνει ότι είναι και η σωστή. 

 Το αν θα κληθούν σε µια δεξίωση και οι σύζυγοι (γυναίκες ή άνδρες) των κυρίως 

καλεσµένων εξαρτάται από ένα άθροισµα παραγόντων, που πρέπει να ζυγίζονται σε κάθε 

περίπτωση χωριστά. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 

� Αν η δεξίωση γίνεται µεσηµέρι ή βράδυ. Όσο συνηθισµένο είναι να µην καλούνται 

σύζυγοι το µεσηµέρι, το ίδιο συνηθισµένο είναι να καλούνται το βράδυ. 

� Αν ο λόγος για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση είναι αυστηρά επαγγελµατικός, τότε δεν 

καλούνται οι σύζυγοι. 

� Οι σύζυγοι δεν καλούνται επίσης, αν υπάρχουν αξεπέραστα προβλήµατα για την 

εξεύρεση κατάλληλου χώρου ή των αναγκαίων για περισσότερα άτοµα χρηµάτων. 
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Αυτό που αποκλείεται οπωσδήποτε φυσικά είναι να κληθούν άλλοι µε τους/τις συζύγους 

και άλλοι χωρίς. 

 

4.8.1. Συνεστίαση 

 

 Η συνεστίαση είναι η άλλη όψη του νοµίσµατος «δεξίωση – γεύµα». Οργανώνεται 

σε ανεπίσηµες περιπτώσεις και οι καλεσµένοι είναι συνήθως µέλη µιας οργανωµένης 

οµάδας ή πολύ γνωστοί µεταξύ τους, όπως π.χ. απόφοιτοι κάποιου σχολείου, µέλη 

συλλόγων κλπ. Η συνεστίαση µπορεί να γίνει και σε ταβέρνα, σε εστιατόριο, σε κέντρο 

νυχτερινής ψυχαγωγίας µε πρόγραµµα και φυσικά δεν έχει τις απαιτήσεις µιας δεξίωσης. 

Στη συνεστίαση πρέπει να κυριαρχεί η απλότητα και η ζεστή, ανεπιτήδευτη ατµόσφαιρα. 

 Σκόπιµο είναι να αποφεύγονται οι πολυάνθρωπες συνεστιάσεις, που δηµιουργούν 

πολλά προβλήµατα, όπως χώρου, καλής εξυπηρέτησης, οχλαγωγίας, αδυναµίας 

επικοινωνίας κλπ. Αν αυτό είναι αναγκαίο, πρέπει να αποφεύγονται τα τεράστια τραπέζια 

και να στρώνονται τραπέζια των 6-8 ατόµων, στρογγυλά κατά προτίµηση, για να είναι 

δυνατή η επικοινωνία µεταξύ των συνδαιτυµόνων. 

 

 

4.9. ∆ιαγωνισµοί  

 

 Η άµιλλα είναι πάντα ένας ισχυρότατος πόλος έλξης κι οι διαγωνισµοί αποτελούν 

θαυµάσια «οχήµατα» για την επίτευξη πολυποίκιλων στόχων. 

 

 Χρειάζεται όµως τεράστια προσοχή στην οργάνωσή τους και ειδικότερα στα εξής 

σηµεία: 

� Τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειµενικά και η κρίση διαφανής, αµερόληπτη και 

κυρίως αδιάβλητη. Ο διαγωνισµός πρέπει να είναι αλλά και να φαίνεται αδιάβλητος. Το 

σηµαντικό είναι να εµπνέει την εµπιστοσύνη του κοινού. Αυτό είναι το Α και το Ω ενός 

διαγωνισµού, γιατί, στην αντίθετη περίπτωση, θα δηµιουργήσει ελάχιστους 

ευχαριστηµένους  (τους νικητές) και στρατιές δυσαρεστηµένων (τους χαµένους). Για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρειάζεται ένας εξαιρετικά προσεγµένος κανονισµός, που να 

µην αφήνει περιθώρια καχυποψίας, ακόµη και στους πιο κακόπιστους. 
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� Αν η οργάνωση του διαγωνισµού δεν είναι καλή, έχει άµεσο και έµµεσο δυσάρεστο 

αντίκτυπο στις οργανωτικές ικανότητες του οργανισµού, την αξιοπιστία του, τη 

σοβαρότητά του και το κύρος του. 

 

� Τέλος, σηµαντικότατο ρόλο για την εξασφάλιση µεγάλης συµµετοχής στους 

διαγωνισµούς και άρα της επιτυχίας τους, παίζει ο αριθµός, η σύνθεση και το είδος των 

βραβείων. Τρεις είναι οι βασικές αρετές για τη σύνθεση µιας ελκυστικής δέσµης των 

βραβείων: 

 

I. Να υπάρχουν και ηθικά και υλικά βραβεία. Αυτονόητο είναι ότι, στους παιδικούς 

διαγωνισµούς, το βάρος πρέπει να πέφτει στα πρώτα. 

II. Να υπάρχει ένα πολύ µεγάλο βραβείο και ένας µικρός αριθµός ( 1-10 ) µικρότερων, 

αλλά αξιόλογων βραβείων είτε ηθικής είτε/και υλικής αξίας. 

III. Να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα µικρά βραβεία, ώστε οι διαγωνιζόµενοι 

να έχουν ελπίδες, ότι, αν δεν έρθουν πρώτοι ή δεν διακριθούν, κάτι θα κερδίσουν. 

 

 Ιδανική για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης είναι και η απονοµή αναµνηστικών 

διπλωµάτων συµµετοχής σε όλους όσους λάβουν µέρος. 

 

 Παράλληλα µε αυτές τις βασικές αρχές, οι οργανωτές διαγωνισµών πρέπει να έχουν 

υπόψη τους τα εξής: 

I. Να ζητούν τη βοήθεια και συνεργάζονται µε οργανισµούς, σωµατεία, εταιρίες κλπ, 

που έχουν σχέση µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

II. Να ζητούν την αθλοθέτηση βραβείων, κυπέλλων, δώρων κλπ από οργανισµούς της 

περιοχής τους, µε αντάλλαγµα τη σχετική προβολή τους. 

III. Να ενηµερώνουν πάντα το κοινό, µετά τη λήξη του διαγωνισµού, για τα 

αποτελέσµατά του. 

IV. Να εξασφαλίζουν τη δηµοσιότητα του διαγωνισµού, σε συνεργασία µε τα Ε.Η.Μ.Ε. 

Οι εφηµερίδες, τα περιοδικά και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί κυρίως, ενδιαφέρονται κατά 

κανόνα να υιοθετούν διαγωνισµούς, γιατί έτσι βοηθάνε την αύξηση της κυκλοφορίας τους 

και της ακροαµατικότητάς τους. 
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                     Παρακάτω παρουσιάζουµε κάποιες προτάσεις διαγωνισµών. 

� ∆ιαγωνισµός ( πρωτάθληµα ) πινγκ – πονγκ.  

� ∆ιαγωνισµός ( πρωτάθληµα ) σκάκι 

� ∆ιαγωνισµός Ζωγραφικής 

� ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας – video 

� ∆ιαγωνισµός έκθεσης ιδεών – διηγήµατος – ποίησης – µελέτης – διατριβής. 

� ∆ιαγωνισµός γνώσεων 

� ∆ιαγωνισµοί για τη γυναίκα ( π.χ. µαγειρικής κ.α. ) 

 

 

 

4.10. Εκθέσεις 

 

4.10.1. Έννοια 

 

Ο όρος Έκθεση, σαν εκδήλωση αφορά την τοποθέτηση στο ύπαιθρο σε κοινή θέα 

µελετηµένη τοποθέτηση φυσικών προϊόντων ή άλλων ειδών σε δηµόσιο µέρος για 

επίδειξη ή πώληση στους ενδιαφερόµενους και ο τόπος όπου γίνεται η έκθεση των 

διαφόρων ειδών. 

 

4.10.2. Είδη 

 

Οι εκθέσεις, µε κριτήριο το ενδιαφέρον τους, διακρίνονται σε : 

� ∆ιεθνείς 

� Εθνικές 

� Τοπικές 
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Με κριτήριο τον επιδιωκόµενο σκοπό, χωρίζονται σε: 

 

� Σε εκείνες που έχουν σαν στόχο την καλλιέργεια µιας ιδέας, όπου τα θέµατα των 

εκθέσεων αυτών είναι πολλά, ανάλογα µε το είδος της εταιρίας και τον στόχο που 

επιδιώκει (όπως π.χ. µια Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως µπορεί να οργανώσει µια 

έκθεση για την Ιστορία της Βιοµηχανίας) 

 

� Σε εκθέσεις Γοήτρου – Κύρους και σε 

� Εµπορικές  

 

Οι εµπορικές εκθέσεις είναι ενέργεια της προώθησης πωλήσεων και έχουν σκοπό 

την επαφή µε πιθανούς πελάτες και την ανάπτυξη των πωλήσεων. Βέβαια µε την ευκαιρία 

συµµετοχής της επιχείρησης σε κάποια εµπορική έκθεση πραγµατοποιούνται, µέσα στα 

πλαίσια της έκθεσης, και διάφορες εκδηλώσεις δηµοσίων σχέσεων, παρόλα αυτά όµως ο 

χαρακτήρας της συµµετοχής παραµένει εµπορικός. Τα θέµατα των εµπορικών εκθέσεων 

είναι πολλά, όπως: 

- Βιοµηχανία και Μεταποίηση 

- Ταξίδια, Τουρισµός 

- Τέχνες και Πολιτισµός 

- Υφαντουργία, Ενδύµατα, Υποδήµατα 

- Πληροφορική 

- Μάρκετινγκ 

- Γραφικές Τέχνες, Χαρτί, Συσκευασία 

- Κατασκευές. Οικοδοµικά, ∆ηµόσια Έργα 

- Μεταφορές, Συγκοινωνία 

- Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι 

- Άθληση, Αναψυχή, Παιχνίδια 

- Φαρµακευτικά, Κοσµητολογία 

- Κοινωνικές Υπηρεσίες 

- Εκπαίδευση, Επιµόρφωση 

- Επιστήµες, Τεχνολογία 

- Επιχειρήσεις, Οικονοµία 

- Ιατρική, Φροντίδα Υγείας 

- ∆ώρα, Κοσµήµατα 
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- Κατοικία, Κήπος 

- Άµυνα, Προστασία 

- Τρόφιµα, Ποτά 

- Τηλεπικοινωνίες, Media 

- Αγροτική Οικονοµία 

 

 ∆εν αποκλείεται όµως, η συµµετοχή µόνο για λόγους γοήτρου και κύρους σε 

εµπορικές εκθέσεις, όπως είναι η περίπτωση διαφόρων κοινωφελών οργανισµών, ή και 

τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή όµως η συµµετοχή στην έκθεση αξιοποιείται σαν 

συµµετοχή γοήτρου µε την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων δηµοσίων σχέσεων. 

 Κύρια ενέργεια της λειτουργίας των δηµοσίων σχέσεων παραµένει η συµµετοχή σε 

εκθέσεις γοήτρου, οι οποίες σκοπό έχουν την ενηµέρωση της κοινής γνώµης ή ορισµένων 

κοινωνικών οµάδων και τη δηµιουργία κύρους, γοήτρου και κλίµατος συνεννόησης. 

 Οι εκθέσεις αυτές λειτουργούν σε κατάλληλα διασκευασµένες αίθουσες µέσα ή έξω 

από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή είναι δυνατόν να είναι κινητές και να 

µεταφέρονται στα διάφορα διαµερίσµατα της χώρας ή ακόµα και στο εξωτερικό. Μπορεί 

να είναι µόνιµες, ή έκτακτες για ορισµένα χρονικά διαστήµατα. 

 Οι εκθέσεις  γοήτρου στηρίζονται κυρίως στη φωτογραφική απεικόνιση των 

δραστηριοτήτων της µονάδας και των εγκαταστάσεών της. Χρησιµοποιούνται ακόµα 

αφίσες, φωτογραφίες, πίνακες, διαφάνειες, στατικοί πίνακες, διαγράµµατα και φιλµ µικρής 

διάρκειας. 

 

4.10.3 Η «τέχνη» των εκθέσεων 

 

 Λαµβάνοντας υπόψη µας το πόσο πολυάσχολος είναι ο σύγχρονος έµπορος, 

παραγωγός, πωλητής, φτάνει κανείς στο σηµείο να αναρωτιέται ποιος ο λόγος να 

αναζητήσει την καλύτερη δυνατή παρουσίαση και διακόσµηση του περιπτέρου του σε µια 

εµπορική έκθεση. Τα προϊόντα του εκτεθειµένα µε ένα απλό, πρακτικό τρόπο και µε µια 

καλά οργανωµένη διάταξη δεν αρκούν; ∆εν ελκύουν χωρίς άλλες πολυσύνθετες 

προσπάθειες τον πιθανό πελάτη; Αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά 

τον σύγχρονο εκθέτη. 

 Η έκθεση προϊόντων είναι µια πανάρχαια συνήθεια. Κάποιος παράγει ένα προϊόν και 

χρειάζεται να το εκθέσει, για να το εκτιµήσει ο άλλος και να το αγοράσει. Ο όποιος τόπος 

όπου µαζεύονται οι έµποροι είναι αγορά. Αγορές έχουν όλες οι κοινωνίες σε όλο τον 
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κόσµο. Με τη βιοµηχανική επανάσταση - εδώ και 250 χρόνια περίπου - δηµιουργήθηκαν 

καινούργια επαγγέλµατα και ειδικότητες που σήµερα φτάνουν στον εκπληκτικό αριθµό 

των 25.000. Όλοι αυτοί θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  

 Η πρώτη βιοµηχανική έκθεση έγινε στο Κρύσταλ Πάλας του Λονδίνου το 1851. 

Ήταν η πρώτη προσπάθεια της βιοµηχανίας να δείξει τυποποιηµένα προϊόντα, προσιτά σε 

περισσότερους και ταυτόχρονα νέες, χρήσιµες και ωφέλιµες ιδέες που κάνουν τη ζωή 

καλύτερη. Έτσι, προέκυψε ένας νέος θεσµός αγοράς µε νέους κανόνες και νέες απαιτήσεις 

παρουσίασης. Επόµενο ήταν να κληθούν καλλιτέχνες για να εκφράσουν τη γνώµη τους για 

πιο ελκυστική και οργανωµένη παρουσίαση των βιοµηχανικών προϊόντων, µια και η 

έννοια της έκθεσης ήταν ένας θεσµός ανώτερος της εµποροπανήγυρης. Αν και η 

λονδρέζικη ιδέα έγινε παγκοσµίως αποδεκτή εντούτοις, κάποτε οι καλλιτέχνες έφτασαν 

προ αδιεξόδου λόγω ανταγωνισµού µε τα καταπληκτικά αποτελέσµατα που παρουσίασαν 

ερασιτέχνες όταν επαναλειτούργησαν οι εκθέσεις µετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. 

 Το 1960 έγινε µια αποφασιστική καινοτοµία από τα αγγλικά κολέγια και τις σχολές 

καλών τεχνών. Στο εξής οι παρεχόµενες καλλιτεχνικές σπουδές χωρίσθηκαν σε εικαστικές 

και εµπορικές. ∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα καινούργιο επάγγελµα, αυτό του designer ή 

decorator ή διακοσµητή. Η υφή, η δοµή, η έννοια των παγκοσµίου φήµης εµπορικών 

εκθέσεων οφείλεται σ' αυτή τη µεγάλη καινοτοµία. 

 Σήµερα εµπορικές εκθέσεις γίνονται σε όλο τον κόσµο κοντά σε µεγάλα αστικά 

εµπορικά κέντρα. Η βιοµηχανία της διακόσµησης παρέχει την δυνατότητα δεκάδων 

χιλιάδων τυποποιηµένων διακοσµητικών που πολλά από αυτά τα βλέπουµε να διακοσµούν 

τις βιτρίνες των καταστηµάτων. Εντούτοις, τα υπάρχοντα δεν είναι αρκετά. Κάθε µοντέλο 

ζωής ανάλογα µε τον τόπο, το χρόνο, την κουλτούρα ενός λαού εκφράζεται µε σχήµατα 

και χρώµατα. Αυτό που θα χρειασθεί ένας πωλητής, ένας έµπορος, ένας παραγωγός για 

τον εκθεσιακό χώρο πρέπει να ταιριάζει σε µέγεθος, χρωµατισµό, στυλ και ρυθµό τόσο µε 

το πνεύµα και την νοοτροπία της εποχής µας, όσο και µε τα προϊόντα που εκθέτει. Αν 

υπήρχε ένα τέτοιο κατάστηµα που να προσφέρει σε τυποποιηµένα διακοσµητικά ό,τι 

µπορεί να φανταστεί κανείς, θα πρέπει να ήταν τόσο τεράστιο που είναι αδύνατο ο 

ανθρώπινος νους να συλλάβει το µέγεθός του. Αντί αυτού σήµερα υπάρχουν ειδικά 

εργαστήρια designer, κάτι πολύ συνηθισµένο στις δυτικές αγορές, που σχεδιάζουν και 

υλοποιούν εύκολα µια διακοσµητική ιδέα ή µια ιδέα που να αφορά τη τακτική πωλήσεων 

της συγκεκριµένης εταιρείας.  
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 Την εµπορική έκθεση µερικοί ξένοι συγγραφείς την παρουσιάζουν σαν µια ζούγκλα, 

όπου πάµε να κάνουµε σαφάρι! Ένας καλός κυνηγός εξυπακούεται ότι θα έχει τον 

καλύτερο δυνατό εξοπλισµό, που είναι αποτέλεσµα καλής στρατηγικής και οργάνωσης. 

 Ανάµεσα στα διάφορα υλικά τα οποία χρησιµοποιούµε για τη δοµή και τη 

διακόσµηση ενός περιπτέρου υπάρχει - από το 1944 - και η διογκωµένη πολυστερίνη 

(φελιζόλ), υλικό ελαφρύ που επιτρέπει γρήγορες µετακοµίσεις, άπειρες δυνατότητες στη 

δηµιουργία τρισδιάστατων σχηµάτων και την ταχεία διεκπεραίωση της ιδέας του 

καλλιτέχνη µε φτηνό κόστος. Το υλικό αυτό δηµιούργησε ένα νέο επάγγελµα, τον γλύπτη 

designer και έδωσε τη δυνατότητα να υπηρετήσει η τέχνη την εµπορική σκοπιµότητα 

χωρίς τον αναγκαστικό υποβιβασµό της.  

 Ένα πλήθος προϊόντων προηγµένης τεχνολογίας όπως κόλλες, χρώµατα, 

επικαλυπτικά αντοχής, επιφάνειες και διάφορα άλλα υλικά µπορούν να µετατρέψουν το 

ταπεινό φελιζόλ σε πρώτη ύλη για τη δηµιουργία έργων τέχνης, αν φυσικά το επιτρέπει το 

ταλέντο, οι ιδιαίτερες γνώσεις και οι ικανότητες του καλλιτέχνη. Παραδείγµατα της 

καλλιτεχνικής αξιοποίησής του βλέπετε στην σκηνογραφία τόσο στο χώρο της 

τηλεόρασης όσο και του θεάτρου, όπερας, κινηµατογράφου. 

 Παρότι ο καταναλωτής µπορεί να έχει κουρασθεί από το βοµβαρδισµό της 

διαφήµισης, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για ταχεία και αξιόπιστη πληροφόρηση, που 

όµως δεν πλήττει την καλαισθησία του και δεν τον κάνει να βαριέται. Η έλλειψη 

καλαισθησίας και ποιότητας στη ζωή µας αποτελεί µια σκοτεινή πλευρά της 

τυποποιηµένης και απρόσωπης έκφρασης του καιρού µας. Αυτός είναι και ο σοβαρότερος 

λόγος που η οµορφιά, η αρµονία, το καλό γούστο που προσθέτει η τέχνη στην έκθεση των 

προϊόντων δεν έχει µόνο θετική επίδραση στην προσέλκυση του αγοραστή-πελάτη, αλλά 

δηµιουργεί µια αίσθηση ευφορίας και ψυχαγωγίας, ώστε η πράξη της αγοροπωλησίας να 

γίνεται ευχάριστη τόσο για τον πωλητή, όσο και για τον πελάτη. 

 Tα στοιχεία που µας δίνουν οι στατιστικές σε διεθνές επίπεδο σχετικά µε το πώς 

λειτουργεί µια επιτυχηµένη αγοροπωλησία είναι χαρακτηριστικά για την βαρύτητα της 

επίδρασης του περιβάλλοντος της πώλησης. Ο καλαίσθητος χώρος επιδρά καταλυτικά 

στον ψυχισµό του µέλλοντα αγοραστή µε αποτέλεσµα να προτιµά - ακόµα και συνειδητά - 

τον εκθέτη που προβάλλει τα προϊόντα του µε τον πιο εντυπωσιακό και επίκαιρο τρόπο. 

 Αυτό αποτελεί ήδη δεδοµένο για τις προηγµένες τεχνολογικά κοινωνίες. Ο 

ανταγωνισµός στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον επιβάλλει στον εµπορικό κόσµο της χώρας µας 
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να προσαρµοσθεί στις επιταγές της σύγχρονης αγοράς. Το τεράστιο όφελος δεν θα είναι 

µόνο ατοµικό, αλλά και εθνικό.  

 

4.10.4. Προετοιµασία συµµετοχής σε µια έκθεση 

 

Η συµµετοχή σε µία έκθεση είναι ένα ραντεβού γι αυτό και σε 

καµία περίπτωση δεν πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να πάνε 

απροετοίµαστοι. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ένας 

εκθεσιακός ανώνυµος: «Η έλλειψη προετοιµασίας είναι το 

άλλοθι κάθε αποτυχίας». Η σωστή προετοιµασία, λοιπόν, έχει 

τεράστια σηµασία για την επιτυχηµένη συµµετοχή σε µία 

Έκθεση. Μόνο έτσι θα είναι έτοιµοι οι εκθέτες να αντιµετωπίσουν ό,τι και αν προκύψει 

αλλά κυρίως, θα είναι πλήρως εξοπλισµένοι ώστε να υποστηρίξουν τους στόχους για τους 

οποίους αποφάσισαν να επενδύσουν χρόνο και χρήµα. 

 Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο ένα πρόγραµµα που θα οργανώσει τις ενέργειές 

τους και θα τους βοηθήσει να δράσουν έγκαιρα και µε επιτυχία. 

 Η διαδικασία της προετοιµασίας, µε τις τόσες υλικοτεχνικές απαιτήσεις, µπορεί να 

φαίνεται αρχικά «περίπλοκη»υπάρχει ωστόσο ένας τρόπος που θα τους  βοηθήσει να 

αντεπεξέλθουν πλήρως σε αυτήν. Να σχεδιάσουν σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και να 

σχεδιάσουν ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µια λίστα ενεργειών βασισµένη σε 

χρονικές περιόδους πριν από τη διεξαγωγή της Έκθεσης. 

 Η παρακάτω λίστα ενεργειών περιέχει τα σηµεία που οι ειδικοί του εκθεσιακού 

Μάρκετινγκ προτείνουν ότι πρέπει οι εκθέτες να έχουν υπό έλεγχο κατά την διάρκεια της 

προετοιµασίας και συµµετοχής σε µία έκθεση. Βέβαια, µπορούν να προσθέσουν (ή να 

αφαιρέσουν αντίστοιχα) και όποιο άλλο στοιχείο θεωρούν αυτοί απαραίτητο και 

ταιριάζουν (ή δεν ταιριάζουν) στις δικές τους ανάγκες. Πρέπει να θυµούνται  ότι 

προτεινόµενα χρονικά διαστήµατα (τρεις µήνες πριν, δυο µήνες πριν κ.λπ .) µπορούν 

επίσης να τροποποιηθούν. Ένα τέτοιο χρονοδιάγραµµα εξαρτάται πλήρως από την 

ιδιαιτερότητα και  την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης, ως εκ τούτου µπορεί να 

διαφοροποιηθεί αναλόγως. 
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12 Μήνες πριν από την Έκθεση 

� Να καθορίσουν το σκοπό και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να 

συµµετάσχουν στην συγκεκριµένη έκθεση. 

� Να επιλέξουν το χώρο τους: 

� Να µελετήσουν την κάτοψη του εκθεσιακού χώρου, την κατεύθυνση της κίνησης των 

επισκεπτών και τις παρεχόµενες από τον οργανωτή υπηρεσίες. 

� Να διαβάσουν προσεκτικά το συµβόλαιο: 

� Να κατανοήσουν πλήρως τους όρους και τον κανονισµό της Έκθεσης, τη µέθοδο 

παραχώρησης του χώρου (ανά κατηγορία προϊόντων, ανά δραστηριότητα εταιρίας κ.λπ.) 

και τις προθεσµίες πληρωµής. 

� Να στείλουν στον οργανωτή την αίτηση κράτησης χώρου καθώς και την προκαταβολή 

για την συµµετοχή τους. 

� Να κάνουν τον προϋπολογισµό του συνολικού κόστους για την συµµετοχή τους στην 

Έκθεση (ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, δηµιουργία υλικών, µεταφορά και 

διαµονή του προσωπικού κ.α.). 

 

6 Μήνες πριν από την Έκθεση 

� Να προχωρήσουν στον προσδιορισµό και την ιεράρχηση των στόχων τους ως εκθέτες 

� Να αποφασίσουν το είδος των εκθεµάτων που θα παρουσιάσουν στην Έκθεση. 

� Να επιλέξουν τους βασικούς τους συνεργάτες (κατασκευαστές περιπτέρου, µεταφορική 

εταιρία, προµηθευτής οπτικοακουστικών ειδών). 

� Να αποφασίσουν εάν χρειάζονται νέο περίπτερο και, εάν ναι, να επικοινωνήσουν µε τον 

κατασκευαστή τους και να αρχίσουν  να το σχεδιάζουν 

� Να ζητήσουν από τον οργανωτή να τους προµηθεύει µε όλο το απαραίτητο προωθητικό 

υλικό που έχει στην διάθεσή του για την προβολή της έκθεσης. 

� Να σχεδιάσουν τη διαφηµιστική προβολή για την συµµετοχή τους στην έκθεση. 

 

4 Μήνες πριν από την Έκθεση 

� Να επιλέξουν το προσωπικό τους (εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες που θα 

ασχοληθούν µε την έκθεση). 

� Να κλείσουν τα αεροπορικά εισιτήρια, τα δωµάτια των ξενοδοχείων και, πιθανόν, τα 

αυτοκίνητα που θα χρειαστούν. 
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� Να καθορίσουν τις κατασκευαστικές ανάγκες του περιπτέρου τους (εάν 

χρησιµοποιήσουν ήδη υπάρχοντα υλικά ίσως πρέπει να τα “φρεσκάρουν” ή να τα 

τροποποιήσουν). 

� Να σχεδιάσουν τις µεθόδους ενηµέρωσης των επισκεπτών του περιπτέρου τους. 

� Να επικοινωνήσουν µε τους βασικούς τους συνεργάτες (κατασκευαστής περιπτέρου, 

µεταφορική, οπτικοακουστικά) και να τους ενηµερώσουν σχετικά µε το τι χρειάζονται από 

αυτούς και πότε. 

� Να µελετήσουν την κάτοψη του περιπτέρου τους και να ζητήσουν να τους την 

σχεδιάσουν. 

� Να προχωρήσουν στην εκτέλεση του προγράµµατος προβολής που σχεδιάσανε.  

 

3 Μήνες πριν την Έκθεση 

���� Να επιλέξουν τον προµηθευτή του φορητού εξοπλισµού του περιπτέρου τους (έπιπλα, 

ηλεκτρονικά συστήµατα, οθόνες κ.α.). 

���� Να ξαναδούν την κάτοψη του περιπτέρου τους και να σηµειώσουν οποιονδήποτε 

κατασκευαστικό περιορισµό παρατηρήσουν (κολώνες, πυροσβεστικές φωλεές, τοίχοι 

κ.α.). 

���� Να σχεδιάσουν το concept των παρουσιάσεων ή των επιδείξεων που θα οργανώσουν 

µέσα στο περίπτερό τους. 

���� Να δηµιουργήσουν ένα κατάλογο µε  τις πρόσθετες υπηρεσίες που χρειάζονται για το 

περίπτερό τους και να σηµειώσουν τις προθεσµίες για πιθανές εκπτώσεις που παρέχει ο 

οργανωτής. 

���� Να δηµιουργήσουν το εταιρικό σχέδιο δράσης στην Έκθεση και να ενηµερώσουν το 

προσωπικό τους για τις λεπτοµέρειες. 

���� Να κάνουν κράτηση για επιπλέον αίθουσα ή αίθουσες που θα χρειαστούν για τα ειδικά 

events  που θα οργανώσουν κατά την διάρκεια της Έκθεσης. 

���� Να επιλέξουν το Catering  που θα χρησιµοποιήσουν στις εκδηλώσεις τους καθώς και το 

µενού που θα προσφέρουν στους καλεσµένους τους. 

���� Να εκµεταλλευτούν όλες τις δυνατές µορφές δηµοσιότητας που παρέχει ο οργανωτής, 

συνήθως δωρεάν, µε τον κατάλογο της Έκθεσης. 

���� Να συζητήσουν µε το προσωπικό τους τα θέµατα της Έκθεσης. 
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2 Μήνες πριν την Έκθεση 

���� Να προχωρήσουν σε έλεγχο του περιπτέρου που κατασκευάζουν ή να επιθεωρήσουν το 

παλιό τους. 

���� Να βεβαιωθούν ότι τα γραφικά, οι εταιρικές κάρτες και τα έντυπα είναι έτοιµα. 

���� Να παραγγείλουν κονκάρδες ή άλλο διακριτικό στοιχείο για το προσωπικό τους. 

���� Να συντάξουν τα  lead forms και να τελειοποιήσουν, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, τις    

µεθόδους συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά µε τους επισκέπτες τους. 

���� Να κάνουν τις παραγγελίες τους για πράγµατα που θα χρειαστούν, όπως λουλούδια, είδη 

καθαρισµού, ηλεκτρικά είδη κ.λπ. 

���� Να βεβαιωθούν ότι το προωθητικό υλικό που χρειάζονται είναι έτοιµο να αποσταλεί. 

���� Να ελέγξουν τις ηµεροµηνίες και τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε αεροπορικά εισιτήρια 

και ξενοδοχεία. Να τις αλλάξουν εάν χρειαστεί. 

���� Να ετοιµάσουν το ενηµερωτικό υλικό για το προσωπικό του περιπτέρου τους. 

���� Να φροντίσουν για την σωστή εκπαίδευση του προσωπικού του περιπτέρου τους. 

 

1 Μήνα πριν την Έκθεση 

���� Να ελέγξουν την πρόοδο των παραγγελιών τους σε όλο το υλικοτεχνικό που χρειάζονται. 

���� Να ελέγξουν την πρόοδο της κατασκευής του περιπτέρου τους και να βεβαιωθούν ότι το 

κόστος είναι εντός του αποφασισµένου προϋπολογισµού. 

���� Να επιβεβαιώσουν ή να αλλάξουν τις κρατήσεις που έχουν κάνει (αεροπορικά εισιτήρια, 

δωµάτια ξενοδοχείου κ.λπ.). 

���� Να συνεννοηθούν µε τους βασικούς τους συνεργάτες σχετικά µε τις ηµεροµηνίες και τις 

προθεσµίες που έχουν καθορίσει. 

���� Να ελέγξουν εάν όλα είναι έτοιµα όσον αφορά στα εκθέµατα. 

���� Να ελέγξουν την ποιότητα και την λειτουργικότητα του καινούργιου φορητού 

εξοπλισµού του περιπτέρου τους. 

���� Να στείλουν από τώρα το προωθητικό υλικό στην Έκθεση ώστε να αποφύγουν τα 

αυξηµένα έξοδα αποστολής της τελευταίας στιγµής. 

���� Να µοιράσουν στο προσωπικό του περιπτέρου τους το ενηµερωτικό υλικό που έχουν 

ήδη προετοιµάσει. 

���� Να οργανώσουν µια συνάντηση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσουν στο 

περίπτερό τους. Να τους θυµίσουν τι πρέπει να κάνουν, το σκοπό της συµµετοχής τους 

στην Έκθεση, πως πρέπει να κάνουν τις παρουσιάσεις και τις επιδείξεις. 
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���� Να βεβαιωθούν ότι πριν πάνε στην Έκθεση να έχουν µαζί τους τα παρακάτω: αντίγραφα  

των παραγγελιών που κάνανε και αποδείξεις όσων έχουν ήδη πληρώσει, τηλέφωνα και 

διευθύνσεις όλων των συνεργατών και των προµηθευτών τους, φορτωτικές και άλλα 

έγγραφα, πιστωτικές κάρτες. 

 

1 Μέρα πριν την Έκθεση 

���� Να βεβαιωθούν ότι όλος ο εξοπλισµός και τα υλικά που χρειάζονται έχουν φτάσει στο 

χώρο της Έκθεσης. 

���� Να βεβαιωθούν ότι ισχύουν οι κρατήσεις που έχουν κάνει και ότι θα έχουν στην διάθεσή 

τους τις αίθουσες που έχουν κλείσει και το catering που έχουν συµφωνήσει. 

���� Να προχωρήσουν σε τελική συνεννόηση µε τον ηλεκτρολόγο για την ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση που χρειάζονται. 

���� Να επιτηρήσουν την τοποθέτηση και συναρµολόγηση του περιπτέρου τους. 

���� Να οργανώσουν την τελική συνάντηση και να κάνουν το τελευταίο briefing πριν την 

Έκθεση στο προσωπικό του περιπτέρου τους. 

 

Τις ηµέρες της Έκθεσης 

���� Να κάνουν την κράτηση του χώρου τους για την επόµενη διοργάνωση. 

���� Να κάνουν συχνές συζητήσεις µε το προσωπικό του περιπτέρου τους. 

���� Να οργανώσουν την διαδικασία αποσυναρµολόγησης του περιπτέρου τους και της 

µεταφοράς των υλικών. 

���� Να φροντίσουν για την αποστολή των lead forms  στο γραφείο τους µετά το τέλος κάθε 

ηµέρας για να ξεκινήσει η επεξεργασία τους. 

 

Μετά από την Έκθεση 

���� Να παρακολουθήσουν την αποσυναρµολόγηση του περιπτέρου τους. 

���� Να προωθήσουν τα leads  που έχουν συγκεντρώσει στους κατάλληλους ανθρώπους της 

εταιρίας. 

���� Να συζητήσουν µε το προσωπικό τους και να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα που είχε 

για την εταιρία τους η συµµετοχή τους στην Έκθεση. 

���� Να στείλουν ευχαριστήριες επιστολές, e-mails, έντυπα και προσφορές σε όλους όσους 

έχουν σηµειώσει στα lead forms. 
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4.10.5. Τα «Ναι» και τα «Όχι» της σωστής συµπεριφοράς στον εκθεσιακό χώρο 

 

 Οι εµπορικές εκθέσεις αποτελούν ταυτόχρονα επαγγελµατική και κοινωνική 

εκδήλωση και - µε  δεδοµένο το γεγονός της συγκέντρωσης πάρα πολλών ανθρώπων µε 

διαφορετική κουλτούρα, µορφωτικό επίπεδο και φυσικά επιδιώξεις στον ίδιο χώρο - 

απαιτούν ένα σύνολο κανόνων σωστής εκθεσιακής συµπεριφοράς. Ο κανόνας είναι απλός: 

∆εν αρκεί η σωστή θέση στον εκθεσιακό χώρο, το ελκυστικό stand, το δυναµικό προϊόν. 

Τα συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα µόνο ο παράγοντας άνθρωπος, δηλαδή το προσωπικό 

που στελεχώνει το περίπτερο, µπορεί να το κάνει να λειτουργήσει. 

 

Η γενική αρχή 

Εν αρχήν…το χαµόγελο. ∆εν υπάρχει τίποτα πιο απωθητικό σε ένα εκθεσιακό 

περίπτερο από έναν «κατσούφη», αγενή, ή υπερόπτη υπάλληλο. Οπότε η πρώτη και 

βασικότερη συµβουλή που ισχύει – όχι µόνο στις εκθέσεις αλλά και σε κάθε 

επαγγελµατική δραστηριότητα – είναι οι υπάλληλοι να «χαµογελούν και να είναι 

ευγενείς». Αυτό δεν ισχύει µόνο στις σχέσεις τους µε τους πελάτες. Οι εκθέτες δεν πρέπει 

ποτέ να ξεχνούν να ευχαριστούν όσους συνεργάστηκαν µαζί τους για να παρουσιάσουν 

στην έκθεση ένα όµορφο αποτέλεσµα. Οι συνεργάτες τους θα εκτιµήσουν ιδιαιτέρως τη 

σωστή συµπεριφορά και θα είναι ακόµη πιο πρόθυµοι να τους υποστηρίξουν στην επόµενη 

έκθεση που θα λάβουν µέρος. 

 

Η σωστή ενδυµατολογική εικόνα 

Το ντύσιµο και γενικότερα, η προσεγµένη εµφάνιση, είτε το θέλουµε είτε όχι, είναι 

ένας σηµαντικός παράγοντας σε κάθε σχέση, και φυσικά και στις επαγγελµατικές. Πέρα 

από την καλή εντύπωση που προξενεί στους άλλους, το «κατάλληλο» ντύσιµο ανεβάζει 

την αυτοπεποίθηση µας και µας κάνει πιο πειστικούς. 

���� Οι συµµετέχοντες πρέπει να θυµηθούν! Η συµµετοχή στην έκθεση αποτελεί 

επαγγελµατική δραστηριότητα, άρα και το look πρέπει να είναι ανάλογο. ∆εν είναι στην 

έκθεση για να περάσουν καλά ούτε για να επιδείξουν την ενδυµατολογική τους άποψη, 

είναι εκεί για να προβάλλουν την εταιρία τους και να κλείσουν δουλειές. Χρυσός κανόνας: 

Εάν προβληµατίζονται πόσο «επίσηµα» ή «casual» πρέπει να είναι, να επιλέξουν το πρώτο 

γιατί πολύ πιο εύκολα µία αµπιγέ εµφάνιση µετατρέπεται σε κάτι πιο ανάλαφρο (για 

παράδειγµα «βγαίνει» το σακάκι, η γραβάτα κ.ο.κ.). 
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���� Αν  στις σκέψεις των συµµετεχόντων, για το τι θα φορούν κατά την διάρκεια της 

έκθεσης, κρύβεται και ένα «χαµηλοκάβαλο» τζην ή µια militaire βερµούδα , 

κατηγορηµατικά µπαίνει το όχι! Είναι σχεδόν ελάχιστες έως ανύπαρκτες οι εκθέσεις που 

ένα τέτοιο ενδυµατολογικό ύφος θεωρείται αποδεκτό, τουλάχιστον όσον αφορά στους 

εκθέτες. Επίσης, σκισµένα, ξεχειλωµένα, ή φθαρµένα ρούχα απαγορεύονται δια ροπάλου. 

���� Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες «απαιτούν» κάποιου είδους στολή. Ας φροντίσουν οι 

συµµετέχοντες να αισθάνονται µέσα τους σαν να ήταν δικό τους ρούχο. Επιπλέον πρέπει 

να είναι καθαρή και καλοσιδερωµένη  και να τη φοράνε σωστά. 

���� Κοιλίτσα, χαλαρωµένοι µυς και κακή φυσική κατάσταση; ∆εν πειράζει, πολλοί που 

κάνουν καθιστική εργασία έχουν αυτά τα προβλήµατα. Αν όµως, ο µάνατζερ επιµένει να 

φορεθεί ένα απλό T-shirt που θα εκθέσει όλα αυτά, ας προτιµηθεί να φορεθεί από πάνω 

ένα ελαφρύ σακάκι. 

���� Προς θεού, όχι καινούργια παπούτσια! ∆εν είναι θέµα εµφάνισης, αλλά άνεσης και 

λειτουργικότητας. ΄Όσοι έχουν βρεθεί σε εκθεσιακό χώρο γνωρίζουν ότι αποτελεί πρώτης 

τάξεως δοκιµασία για τα πόδια. Όσοι λάβουν µέρος, ας επιλέξουν άνετα παπούτσια, τα 

οποία θα ταιριάζουν µε το σύνολο της εµφάνισής τους. Τα αθλητικά απαγορεύονται εκτός 

κι αν είναι µέρος συγκεκριµένου dress code (στολή κ.λπ.). Επίσης, τα παπούτσια πρέπει να 

είναι καθαρά και γυαλισµένα. Ένα καλό «τρικ» είναι να υπάρχει και ένα δεύτερο ζευγάρι 

για αλλαγή µετά από µερικές ώρες στο πόδι. Φυσικά, απαγορεύεται να γίνεται αυτό στο 

περίπτερο. 

���� Όχι χαλαρωµένες γραβάτες µε λυµένους κόµπους, όχι µαντήλια που κρέµονται λυτά, όχι    

πουκάµισα που «δραπετεύουν» από το παντελόνι, όχι ανασκουµπωµένα µανίκια. Αυτού 

του είδους οι «διορθώσεις» στο ντύσιµο είναι ανεπιθύµητες στις εκθέσεις, όπου όσοι 

συµµετέχουν θα πρέπει να προσπαθούν να µοιάζουν, ακόµη και µετά από 12 ώρες στο 

πόδι, «του κουτιού». 

���� Για τις κυρίες, ο χρυσός κανόνας του business look δεν συνιστά το συνδυασµό των δύο 

χρωµάτων (τρίτο µόνο στα αξεσουάρ), ενώ ιδιαίτερα είναι το «όχι» και στο έντονο 

µακιγιάζ – κυρίως για λόγους κύρους και σοβαρότητας Ανάλογα είναι και τα επιχειρήµατα 

για «τολµηρά» ρούχα: Όσο λιγότερο γυµνό, τόσο ισχυρότερο το κύρος. 
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Καθαριότητα ίσον Αρχοντιά 

Η καθαριότητα, λένε, είναι µισή αρχοντιά, αλλά σε µια έκθεση µπορεί να είναι 

και…ολόκληρη. 

���� Οι συµµετέχοντες πρέπει να φροντίσουν ζητήµατα προσωπικής υγιεινής δίχως την 

παραµικρή παραχώρηση. Είναι αυτονόητο, αλλά κάποιες φορές βλέπουµε µάλλον 

δυσάρεστα φαινόµενα να λαµβάνουν χώρα σε εκθεσιακά περίπτερα, κάτι που δείχνει ότι 

για κάποιους – λίγους έστω – η άψογη προσωπική υγιεινή δεν είναι ακριβώς αυτονόητη. 

���� Να πλένουν τακτικά τα χέρια τους. ∆εν είναι µόνο θέµα εµφάνισης και “παρουσίας” 

είναι και κύριο µέτρο προσωπικής υγιεινής. Μην ξεχνάτε ότι καθηµερινά εµφανίζονται 

νέα µικρόβια και κατά την διάρκεια της έκθεσης θα χαιρετήσουν δια χειραψίας – εάν 

κάνουν σωστά την δουλειά τους – δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους. 

 

Welcome κόσµε 

Ας θυµηθούµε ότι το αξίωµα «παντού και πάντα η σωστή συµπεριφορά εκτιµάται» 

έχει ιδιαίτερη αξία µέσα στον εκθεσιακό χώρο όπου, κυρίως, οι εκθέτες θα συναντήσουν 

ανθρώπους που δεν τους γνώριζαν και από…χθες. 

���� Η σωστή στάση σώµατος είναι σηµαντική. Πρέπει λοιπόν να στέκονται όρθιοι µε ίσια 

την πλάτη και να αποφύγουν να κάθονται όσο αυτό είναι δυνατόν. Σε καµιά περίπτωση να 

µην υποδέχονται τον επισκέπτη καθιστοί και ποτέ – µα – ποτέ να µην στέκονται µε την 

πλάτη στον διάδροµο. 

���� Μία λέξη κλειδί στο εκθεσιακό modus vivendi είναι η Ηρεµία. Στις εκθέσεις σε καµία 

περίπτωση δε δικαιολογείται να υψώνουν τον τόνο της φωνής τους στους συνεργάτες ή 

στους υφισταµένους ή να µοιάζουν συνεχώς σα να είναι «στην πρίζα». Ηρεµία και 

ψυχραιµία, λοιπόν. 

���� Οι οικοδεσπότες του κάθε περιπτέρου πρέπει να είναι φιλόξενοι µε τους επισκέπτες τους 

και να προσπαθούν να τους κάνουν να νιώθουν άνετα.. 

���� ∆εν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο περίπτερο µε τα χέρια στις τσέπες και, επίσης, ∆ε 

θεωρείται πρέπον να παίζουν µε κλειδιά, κέρµατα ή κοµπολόι. 

���� Η τσίχλα είναι παντελώς απαγορευµένο «αξεσουάρ» σε µία έκθεση. ∆εν πρέπει να 

µασάνε τσίχλα, ακόµη και αν στην έκθεση…πουλάνε τσίχλες! 

���� Εκατοµµύρια leads έχουν χαθεί από τότε που το κινητό µπήκε στην ζωή µας. ∆εν πρέπει 

να µιλάνε στο κινητό ενώ βρίσκονται (εργάζονται, δηλαδή) στο περίπτερο. Το πιθανότερο 

είναι ότι οι επισκέπτες θα θεωρήσουν ότι είναι απασχοληµένοι και δε θα τους ενοχλήσουν. 
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���� Η ευγένεια στην έκφραση είναι απαραίτητη. Να αποφύγουν «παρεξηγήσιµες» εκφράσεις. 

Όχι περισσότερη οικειότητα από όση είναι επαγγελµατικά ανεκτή. Να ξεχάσουν τον ενικό, 

κυρίως µε τους ανθρώπους που βλέπουν για πρώτη φορά. Επίσης, να κρατήσουν τον 

διάλογο µε τους συνεργάτες τους σε ένα τυπικό επίπεδο στο περίπτερο. Και να αποφύγουν 

το κουτσοµπολιό. 

���� Τα αστεία και τα ανέκδοτα µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθούν στο «να λιώσει ο 

πάγος» αλλά στην έκθεση καλό είναι να αποφεύγεται, διότι το target audience δεν είναι 

καθορισµένο. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφεύγουν τα «ρατσιστικά» ανέκδοτα, όσα έχουν 

να κάνουν µε την πολιτική και τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 

���� Να µάθουν να ακούνε. Αν εργάζονται στο πεδίο των πωλήσεων, τότε προφανώς θα 

γνωρίζουν ήδη πόσο σηµαντικό είναι να µην «τρελαίνουν» τον πελάτη µε 

άκρατη…λογοδιάρροια, αλλά και να τον ακούνε όταν έχουν κάτι να πούνε. ∆εν είναι µόνο 

καλοί τρόποι, αλλά και καλό marketing. 

���� Απαγορεύεται αυστηρά να “κυνηγάνε” τους υποψηφίους πελάτες τους έξω από το 

περίπτερο. Επίσης σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να επισκέπτονται απρόσκλητοι 

περίπτερα ανταγωνιστών. ∆είχνει κακούς επαγγελµατικούς τρόπους. 

���� Στα “πηγαδάκια” έχουν…πνιγεί εκατοµµύρια Leads. ∆εν πρέπει να φτιάχνουν 

«πηγαδάκια» µε τους συναδέλφους τους, είναι σαν να λένε στους επισκέπτες «συγγνώµη, 

κλειστό». 

���� ∆εν πρέπει να κρατάνε σηµειώσεις επάνω στην εταιρική κάρτα του επισκέπτη τους. 

Πέραν του ότι δείχνει προχειρότητα, για κάποιες κουλτούρες (ιδιαίτερα της Άπω 

Ανατολής) εξαφανίζεται οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας. 

���� Μεταξύ των επισκεπτών τους ασφαλώς συµπεριλαµβάνονται και άτοµα µε αναπηρίες. 

Καλό θα ήταν να βοηθήσουν την απρόσκοπτη κίνησή τους µέσα στο περίπτερο και να 

εξασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στις παρουσιάσεις και τα εκθέµατα. Αν ο επισκέπτης 

τους βρίσκεται σε αναπηρικό αµαξίδιο, να προσπαθήσουν να τον κοιτάνε στα µάτια ή να 

καθίσουν και αυτοί για να βρίσκονται στο ίδιο ύψος. 

 

Τάξις και …ηθική 

 Οι πειρασµοί της καθηµερινότητας υπάρχουν και στις εκθέσεις και σε ορισµένες 

περιπτώσεις, µάλιστα, µεγιστοποιηµένοι 

���� Οι εκθεσιακές «σχέσεις» είναι κάτι σαν τις σχέσεις των διακοπών αλλά σε 

έκδοση…τσέπης. Πρέπει να ξέρουν ότι µε την ανατολή του ήλιου ή την λήξη της έκθεσης 
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οι συγκεκριµένες…σχέσεις τείνουν να σβήνουν. Κυρίως να θυµηθούν ότι ο εκθεσιακός 

χώρος είναι χώρος εργασίας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

���� Σε αρκετούς εκθεσιακούς χώρους, το κάπνισµα έχει  εξοστρακιστεί , ή επιτρέπεται µόνο 

σε συγκεκριµένα σηµεία. Όπως και να είναι, ο καπνός του τσιγάρου και οι γνωστές 

µυρωδιές είναι ενοχλητικές έως και απωθητικές για πολλούς ανθρώπους. Όσοι 

συµµετέχουν πρέπει να προµηθευτούν αρκετές καραµέλες και να αποφύγουν όσο είναι 

δυνατόν το κάπνισµα µέσα στο περίπτερο. 

���� Το ποτό µπορεί να έχει δραµατικές συνέπειες και η υπερβολική κατανάλωση πρέπει να 

αποφεύγεται πάση θυσία. Τα πάρτι και οι άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, που συνοδεύουν 

συνήθως µια έκθεση, αποτελούν προέκταση της συνολικής (επαγγελµατική) παρουσίας 

στην έκθεση. Ας αποφευχθεί η κατανάλωση ποτού που µπορεί να καταστήσει τους εκθέτες 

ανήµπορους να ακούσουν  (και να συγκρατήσουν) τυχόν «διαρροές» του ανταγωνισµού 

και χρήσιµες πληροφορίες. Μην ξεχνάµε και ότι µπορεί να είναι εκείνοι που θα τους 

«ξεφύγουν» σηµαντικές πληροφορίες αν χάσουν τον έλεγχο. 

���� Όσον αφορά στο φαγητό στο περίπτερο, η λέξη είναι µόνο µία: ΠΟΤΕ! Για την 

πληρέστερη κατανόησή της αρκεί να αναφέρουµε ότι οι ειδικοί του εκθεσιακού marketing 

επισηµαίνουν ότι οι  άνθρωποι της εκθέτριας εταιρίας δεν τρώνε και δεν πίνουν ακόµη και 

στις περιπτώσεις που στο περίπτερο γίνεται ένα happening κ.λπ. µε µπουφέ. 

 

4.10.6. Η αξία του LEAD FORM 

 

 Σε δύσκολους οικονοµικούς καιρούς, οι εµπορικές εκθέσεις προσφέρουν µοναδικές 

ευκαιρίες στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν ν αυξήσουν το πελατολόγιό τους. Σύµφωνα µε 

έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, από το σύνολο των επισκεπτών µίας έκθεσης το 72% 

κατά τα δύο τελευταία χρόνια είχε παραβρεθεί σε µία τουλάχιστον παρουσίαση προϊόντος 

ή υπηρεσίας. Αυτό, πολύ απλά, σηµαίνει ότι για το υπόλοιπο 28% των επισκεπτών η 

έκθεση αποτελεί µία µοναδική ευκαιρία επαφής µε τις επιχειρήσεις – εκθέτες. Επιπλέον, οι 

συγκεκριµένοι επισκέπτες φαίνεται να διαθέτουν πολλαπλάσια αγοραστική δύναµη που 

πολλές φορές αγγίζει το 89% του συνόλου, καθώς η επίσκεψή τους στην έκθεση αποτελεί 

συνάρτηση της απόφασής τους για άµεσες αγορές. 

 Τα παραπάνω όµως µπορούν να µείνουν µόνο δυνατότητες επί χάρτου εάν οι 

εκθέτριες εταιρίες δεν έχουν σχεδιάσει έγκαιρα το πώς θα αξιοποιήσουν τους επισκέπτες 

τους µετά το πέρας της έκθεσης, το πλάνο των ενεργειών follow - up που θα κάνουν. 
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 Απαραίτητο, όµως, βήµα για κάθε τέτοιο σχεδιασµό είναι να φύγουν από τον 

εκθεσιακό χώρο έχοντας µία ολοκληρωµένη και αντικειµενική εικόνα για όσους 

υποδέχθηκαν στο περίπτερό τους. Εικόνα που την παρέχει µία έξυπνα σχεδιασµένη φόρµα 

επισκέπτη, ένα lead form όπως συνηθίζεται πολλές φορές να ονοµάζεται και έχουµε ήδη 

προαναφέρει σε  προηγούµενο κεφάλαιο για το πόσο σηµαντική είναι. 

 Τα lead form αποτελούν τη βάση για τη µελλοντική επαφή της επιχείρησης µε τους 

επισκέπτες – υποψήφιους πελάτες. Οι ατελείς ή ασαφείς πληροφορίες που συλλέγονται 

κατά τη διάρκεια µιας έκθεσης µειώνουν µε µαθηµατική ακρίβεια τις πιθανότητες 

συνεργασίας µε τους πελάτες. Η συλλογή επαγγελµατιών καρτών ή ακόµη και το 

σκανάρισµα των budges δεν είναι δυνατόν να δώσουν στο Τµήµα Πωλήσεων τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται, όπως ακριβώς συζητήθηκε ή ποιες ενέργειες 

απαιτούνται. 

 Και δυστυχώς είναι τεκµηριωµένο ότι χωρίς επαρκείς πληροφορίες, ακόµη και οι 

πιο φιλόδοξες εκθεσιακές συµµετοχές είναι καταδικασµένες να αποτύχουν. 

 

Το ιδανικό Lead Form 

Εάν αναρωτιέστε ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει ένα ολοκληρωµένο Lead Form, 

απάντηση είναι ότι “συνταγή” δεν υπάρχει. Στην πραγµατικότητα µπορούν να 

δηµιουργηθούν τόσα δελτία επισκέπτη όσες και οι εκθέτριες εταιρίες. Άλλες 

πληροφοριακές ανάγκες έχει µια εταιρία που δραστηριοποιείται «εντός συνόρων», άλλες 

µία επιχείρηση µε εξαγωγικό προσανατολισµό που συµµετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις. 

Παρακάτω ακολουθούν σηµεία ενός  Lead Form, όπως το προτείνει το Center for Ex 

hibition Research (CEIR), το γνωστό Κέντρο Εκθεσιακών Ερευνών στην Αµερική. 

1. Ονοµασία έκθεσης, ηµεροµηνία και – στο κάτω µέρος της φόρµας – το όνοµα του 

συντάκτη της φόρµας. 

2. Στοιχεία επισκέπτη (όνοµα, τίτλος, εταιρία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και 

ιστοσελίδα). 

3. ∆ραστηριότητα της επιχείρησης. 

4. Είδος επιχείρησης (εµπορική, προµηθευτική, τελικός χρήστης κ.λπ.). 

5. Εύρος επιχείρησης (τοπική, περιφερειακή, εθνική, διεθνής). 

6. Ενδιαφέρον προς προϊόν(-τα)/υπηρεσία(-ες). 

7. Προσδοκώµενη ηµεροµηνία αγοράς (άµεσα ή εντός 3 µηνών, 3 – 6 µηνών, 6 – 9 

µηνών. Αν η αγορά προγραµµατίζεται σε µακρύτερο χρονικό διάστηµα, ίσως πρέπει 

να επανεξεταστεί στο πλαίσιο άλλων ενεργειών). 
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8. Προϋπολογισµός αγορών. 

9. Επίπεδο δικαιοδοσίας του επισκέπτη (δικαίωµα σε τελικές αποφάσεις, συλλογή 

πληροφοριών, πρόταση σε αγορές κ.λπ.). 

10. Τωρινός προµηθευτής/πωλητής. 

11. Είδος επόµενων ενεργειών (αποστολή προσφοράς ή πληροφοριακού υλικού, 

τηλέφωνο ή επίσκεψη κ.λπ.). 

12. Λοιπά σχόλια. 
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4.10.7. Ο δεκάλογος της επιτυχηµένης συνεργασίας 

 

  Όσες εταιρίες συµµετέχουν στον εκθεσιακό στίβο γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένας 

από τους παράγοντες επιτυχίας των εκθεσιακών προγραµµάτων τους είναι και η 

αποδοτική συνεργασία µε την εταιρία(ή τις εταιρίες) που έχουν επιλέξει για την 

υποστήριξή τους και κυρίως µε τις εταιρίες εκθεσιακής αρχιτεκτονικής. 

  Η International Federation of Exhibition & Event Services (IFES), η διεθνής 

οµοσπονδία των εταιριών παροχής υπηρεσιών σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, επιδιώκοντας 

να ενισχύσει την ποιότητα στη συνεργασία µεταξύ των προµηθευτών του κλάδου και των 

πελατών τους προτείνει ένα δεκάλογο συµβουλών για επιτυχηµένες συνεργασίες. Ας τον 

δούµε: 

1) Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καθορίσουν επακριβώς τους αντικειµενικούς τους 

σκοπούς όσον αφορά στις εκθεσιακές τους συµµετοχές και να προετοιµάσουν επαρκές 

ενηµερωτικό υλικό. Όσο πιο πλήρες και ακριβείς είναι οι πληροφορίες που θα δώσουν 

στους σχεδιαστές του περιπτέρου τους, τόσο καλύτερα εκείνοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

το δηµιουργήσουν σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 

2) Να προγραµµατίσουν τις εκθεσιακές τους συµµετοχές εγκαίρως. Η βιαστική 

προετοιµασία και το τρέξιµο της τελευταίας στιγµής όχι µόνον δεν είναι η καλύτερη λύση 

αλλά πάντα δηµιουργούν και επιπλέον έξοδα. 

3)  Να επιλέξουν τρεις ή τέσσερις εταιρίες που προσφέρουν εκθεσιακές υπηρεσίες και 

να συζητήσουν, έγκαιρα µαζί τους για τις ανάγκες τους αλλά και για  τις προσδοκίες τους. 

Η επιλογή των συγκεκριµένων εταιριών µπορεί να γίνει βάσει ποικίλων  κριτηρίων, όπως:   

• Συστάσεις από συνεργάτες, φίλους ή ακόµη και ανταγωνιστές, 

• Γεωγραφική εγγύτητα στην εταιρεία σας ή στον τόπο διεξαγωγής της             

έκθεσης, 

• Προσωπικές επισκέψεις. 

• Ενηµέρωση µέσω διαφήµισης, 

• Έργα που έχουν εκτελέσει σε εκθέσεις και events. 

• Πιστοποιήσεις από αναγνωρισµένους οργανισµούς (ISO) κ.λπ. 

4) Στις συζητήσεις τους µε τις εταιρίες που έχουν επιλέξει , να δώσουν ιδιαίτερο βάρος 

στις προσδοκίες τους αλλά και στην ίδια την εταιρία τους, τις αξίες που πρεσβεύει, την 

ταυτότητά της κλπ. Εξυπακούεται ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα συγκεκριµένοι όσον 

αφορά στις ειδικές προδιαγραφές της συµµετοχής τους, όπως µέγεθος περιπτέρου, όροι 

συµµετοχής, είδος και αριθµός προϊόντων  που θα παραστούν κ.λπ. Κρίσιµος παράγοντας 
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είναι (και πάντα θα είναι) ο διαθέσιµος προϋπολογισµός, και ιδιαίτερα το τµήµα του που 

φορά στο σχεδιασµό και την κατασκευή του stand. 

             Να έχουν πάντα υπόψη ότι µία αναλυτική ενηµέρωση  µπορεί να τους 

εξοικονοµήσει χρήµατα. 

              Επιπλέον, να ζητήσουν µια ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό του 

περιπτέρου καθώς και το κόστος που έχει η συγκεκριµένη υπηρεσία. Πρέπει να έχουν 

υπόψη ότι δωρεάν σχέδια δεν υφίστανται, απλώς το συγκεκριµένο κόστος 

ενσωµατώνεται σε άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον, η δωρεάν παροχή σχεδιασµού µπορεί να 

σηµαίνει ελλιπή προσοχή σε αυτούς και τους στόχους τους. 

               Μια καλή συµβουλή: Οι εταιρίες που χρεώνουν ξεχωριστά το σχεδιασµό, 

τιµολογούν συνήθως µόνο το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Εταιρίες που δεν 

χρεώνουν τις παρουσιάσεις τους συνήθως καλύπτουν τις δαπάνες αυτές µε τα συµβόλαια 

που συνάπτουν. 

                Επιπλέον., να µάθουν να µην µπερδεύουν µια γενική παρουσίαση, που 

συνοδεύεται και από ένα γενικό κοστολόγιο, συνήθως µη δεσµευτική, µε έναν 

εξειδικευµένο σχεδιασµό που µπορεί να εµπεριέχει µια σειρά παραµέτρων. 

5)     Να δηµιουργήστε ένα σύστηµα αξιολόγησης για να αναλύσουν την απόδοση του 

συνεργάτη που έχουν, κατά περίπτωση, επιλέξει. ∆υστυχώς, η πράξη «λέει» ότι η 

φθηνότερη λύση σπάνια αποδίδει και τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

6)      Να επιλέξουν το συνεργάτη τους όσο γίνεται πιο γρήγορα µετά τις παρουσιάσεις 

που έχουν κάνει, καθώς όσο γρηγορότερα αποφασίσουν τόσο περισσότερες δυνατότητες 

έχουν να πραγµατοποιήσουν αυτό που επιθυµούν. Επιπλέον, να ενηµερώσουν τις 

«ηττηµένες» εταιρίες για την επιλογή τους. 

7)   Να παρακολουθήσουν από κοντά το όλο project και να ενηµερώσουν άµεσα τη 

συνεργαζόµενη εταιρία για τυχόν αλλαγές, για παράδειγµα διαφοροποίηση των 

προϊόντων που θα παρουσιάσουν. Κάποιες φορές, οι εκ των υστέρων αλλαγές είναι 

δύσκολο να ενσωµατωθούν στο αρχικό concept, απαιτούν περισσότερους πόρους σπάνια 

δίνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

8)   Να συµφωνήσουν εξ αρχής για το χρόνο παράδοσης του περιπτέρου. Το ίδιο 

ισχύει και για την επιστροφή του περιπτέρου µετά την έκθεση. 

9)   Να συναντηθούν µε τη συνεργάτιδα εταιρία όσο γίνεται  πιο γρήγορα µετά την 

έκθεση. Όσο οι εµπειρίες είναι ακόµη νωπές, είναι κατάλληλη στιγµή για 

εποικοδοµητική κριτική. 
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10)    Να προτιµήσουν τις µακροχρόνιες συνεργασίες. Όσο καλύτερα γνωρίζουν τους 

εκθέτες και την εταιρία τους ο συνεργάτης τους, τόσο καλύτερα και αποδοτικότερα θα 

µπορέσει να εργαστεί για αυτούς. 

 

4.10.8. H ασύγκριτη δύναµη των εκθέσεων:10 Λόγοι για να µην λείπουν από κανένα 

Marketing Plan 

 

  H αξία των εκθέσεων ως εργαλείο µάρκετινγκ αποδεικνύεται καθηµερινά στα 

εκθεσιακά κέντρα της υφηλίου. Εκθέτες και επισκέπτες µαθαίνουν και εφαρµόζουν, στην 

κυριολεξία, µέσα στους εκθεσιακούς χώρους όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία 

µάρκετινγκ και πωλήσεων. Για την ασύγκριτη δύναµη των εκθέσεων «µιλάει» και ένας 

από τους σηµαντικότερους φορείς της διεθνούς εκθεσιακής βιοµηχανίας, ο Σύνδεσµος 

των Βρετανών Οργανωτών Εκθέσεων (Association of Exhibitions Organizers – AEO), 

καταγράφοντας 10 λόγους – πλεονεκτήµατα που επιβάλλουν την ένταξη της εκθεσιακής 

δραστηριότητας σε κάθε marketing plan που σέβεται τους στόχους του. 

 

1. Η κατάλληλη στιγµή 

Οι προωθητικές – διαφηµιστικές ενέργειες µέσω των Μ.Μ.Ε (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, έντυπα) εµπεριέχουν τον παράγοντα της «ασυνέχειας», στοιχείο που δεν 

υφίσταται στην εκθεσιακή διαδικασία όπου ο επισκέπτης/πελάτης επιλέγει συνειδητά να 

εκτεθεί στα µηνύµατα των συµµετεχόντων. 

  Όλοι συνήθως συµφωνούµε ότι «ο χρόνος είναι χρήµα». Στην περίπτωση των 

εκθέσεων, οι πελάτες διαθέτουν όχι µόνο χρόνο αλλά και χρήµα, και µάλιστα τη χρονική 

στιγµή που είναι έτοιµοι να προβούν σε αγορές. 

  Σε αντίθεση µε τις εκθέσεις, οι άλλοι τρόποι διαφήµισης προσεγγίζουν το κοινό – 

στόχος µε την υπόθεση ότι ένα τµήµα του ίσως είναι «έτοιµο» για να αγοράσει. 

 

2. Επικοινωνία σε βάθος 

  Όλες οι ενέργειες µάρκετινγκ και διαφήµισης στοχεύουν στη µετάδοση των 

κατάλληλων µηνυµάτων σε υπάρχοντες και εν δυνάµει πελάτες. Οι εκθέσεις και τα event 

επιτρέπουν στους συµµετέχοντες (εκθέτριες εταιρίες και επισκέπτες) να δυναµώσουν την 

ποιότητα της επικοινωνίας τους προσφέροντας το κατάλληλο έδαφος για προσωπική 

επαφή και συζήτηση. 
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3. Ο παράγοντας «χηµεία» 

  Είµαστε κοινωνικά όντα…Από τη φύση µας επιθυµούµε να έχουµε επιχειρηµατικές 

επαφές «πρόσωπο µε πρόσωπο», να ανταλλάσσουµε χειραψίες, να βλέπουµε στα µάτια 

τους συνεργάτες µας. 

 

4. Οι άνθρωποι των αποφάσεων 

  Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΑΕΟ, το 76% των επισκεπτών στις εµπορικές εκθέσεις 

είναι στελέχη επιχειρήσεων µε αρµοδιότητα σε αποφάσεις αγορών, προµηθειών κ.λπ. 

Επιπλέον, το ένα τρίτο των επισκεπτών αποτελείται από πελάτες/υποψήφιους πελάτες που 

οι εκθέτριες εταιρίες δεν µπορούν να συναντήσουν αλλού. Συνήθως, είναι οι άνθρωποι 

που χρησιµοποιούν τις εκθέσεις για να αποφασίσουν σχετικά µε τις αγορές τους. 

 

5. Καταναλωτικές «κοινότητες» 

  Οι εκθέσεις που απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές αποδεικνύονται 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για να περάσει το brand στο επιδιωκόµενο κοινό. Οι εν λόγω 

εκθέσεις αποτελούν το πεδίο όπου το µήνυµα επηρεάζει µαζικά τόσα άτοµα, όσα 

χρειάζονται για να δηµιουργηθούν συνθήκες… «επιδηµίας». 

 

6. Κάθε στόχος είναι εφικτός 

  Οι εκθέσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις αποτελούν ιδανικό µέσο για την επίτευξη 

κάθε είδους στόχου, όπως άµεσες πωλήσεις, δηµόσιες σχέσεις, έρευνα αγοράς, ανάπτυξη 

βάσης δεδοµένων, «κτίσιµο» brand κ.α. 

 

7. Στο φως της δηµοσιότητας 

  Οι συµµετέχοντες σε µία έκθεση ή ένα event µεγιστοποιούν τα οφέλη της παρουσίας 

τους προσφέροντας κατάλληλο υλικό για ειδήσεις και ρεπορτάζ, που θα φθάσει στις 

εφηµερίδες, την τηλεόραση , το ραδιόφωνο κ.λπ. 

 

8. Συµπληρωµατικός ανταγωνισµός 

  Η τηλεοπτική διαφήµιση αποτελεί πάντα µία πρόκληση για τα επώνυµα προϊόντα – 

brands, ενώ το direct mail και το telemarketing δεν παύουν να θεωρούνται αρκούντως 

«διεισδυτικά». Ωστόσο, ολοένα και περισσότερες εταιρίες επιλέγουν να προσεγγίζουν 

«πρόσωπο µε πρόσωπο» το επιθυµητό κοινό, επιδιώκοντας την ενεργητική του στάση 
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απέναντι στα µηνύµατα που του προβάλλουν. Επιπλέον, οι χορηγοί έχουν αρχίσει να 

κοιτούν και πέρα από τα αθλητικά γεγονότα προς την…αρένα των events. 

 

9. Ο καθρέφτης της αγοράς… 

  Οι εκθέσεις και τα events αποτελούν τον «καθρέφτη» της αγοράς που 

πραγµατεύονται, δίνοντας την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να πληροφορηθούν για το 

ποιος είναι ποιος και να µάθουν από πρώτο χέρι όλες τις εξελίξεις της αγοράς και βεβαίως 

τη σπάνια δυνατότητα να έχουν µια αξιόπιστη εικόνα για τον ανταγωνισµό. 

 

10. Με τη συµµετοχή όλων των αισθήσεων 

  Εκθέσεις σηµαίνει η επιτοµή του εµπειρικού µάρκετινγκ, το οποίο όλο και 

περισσότερες εταιρίες επιδιώκουν να χρησιµοποιούν, δίνοντας ζωή στα µηνύµατά τους. 

Με άλλα λόγια: το είδα σε µία έκθεση…το άκουσα, το άγγιξα, το µύρισα, το 

γεύτηκα…Μ’άρεσε, θα το αγοράσω! 
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4.11. Σηµαντικοί παράγοντες ενός business event 

 

 Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι των περισσότερων 

εκδηλώσεων, για το λόγο αυτό θεωρήσαµε απαραίτητο να αφιερώσουµε ένα υποκεφάλαιο, 

ώστε να γίνουν πλήρως αντιληπτά. 

 

4.11.1. Χορηγίες – sponsoring 

 

 Ο θεσµός των χορηγιών γνωρίζει µεγάλη άνθιση σε άλλες δυτικές χώρες, ενώ στην 

Ελλάδα άρχισε να κινείται στις αρχές της δεκαετίας του 90’. Ας δούµε όµως, τι ακριβώς 

εννοούµε µε τον όρο «χορηγία» στη σηµερινή εποχή. 

 Πολλές µεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν σηµαντικά ποσά στην υποστήριξη, σε 

µόνιµη ή περιπτωσιακή βάση, µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων, οργανισµών ή/και 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στους τοµείς της τέχνης, του αθλητισµού, των 

γραµµάτων, της υγείας, της διατροφής, της εκπαίδευσης κλπ. 

 Η κοινωνική αυτή προσφορά τους δεν είναι ανιδιοτελής. Η µόνη όµως ιδιοτέλεια 

που κρύβεται πίσω από αυτήν, είναι η επιδίωξή τους να πιστωθούν µε τη συµβολή τους 

στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Να τους αναγνωρίσει δηλαδή η κοινωνία ότι είναι 

καλοί «εταιρικοί πολίτες» κι ότι συµβάλλουν ενεργά σε κάποιες πολιτιστικές, αθλητικές 

και πνευµατικές δραστηριότητες, όπου ο κρατικός προϋπολογισµός δεν υπάρχει για να τις 

στηρίξει ή δεν αρκεί. «Ιδιοτέλεια» απόλυτα θεµιτή – µέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών 

τους για το κτίσιµο της εικόνας τους ως «καλών πολιτών» - αλλά και ιδιαίτερα ευεργετική 

για τους τοµείς που υποστηρίζουν οικονοµικά ή/και σε είδος καθώς και για το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Η χορηγία άλλωστε είναι καθαρά ανταποδοτικός θεσµός. 

 Για να γίνει απόλυτα κατανοητή αυτή η προσφορά, θα πρέπει να δούµε, σε 

συντοµία, τι γίνεται συνήθως σ’ αυτούς τους τοµείς. Είναι τοµείς που κατά κανόνα, η 

Πολιτεία κατατάσσει στη δεύτερη ή/και τρίτη των προτεραιοτήτων της. Αποτέλεσµα: ή 

δεν ασχολείται καθόλου µαζί τους ή ασχολείται πληµµελώς. Ακόµη όµως κι όταν 

ασχοληθεί σοβαρά, το κόστος αυτής της φροντίδας αντλείται από τους φόρους που 

καταβάλλουν οι πολίτες. Έτσι, όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαµβάνει να γίνει 

χορηγός ενός από αυτούς τους τοµείς, το κοινωνικό καλό είναι τριπλό: 

� Ενισχύονται παραµεληµένοι τοµείς της πολιτισµικής, πνευµατικής, αθλητικής και 

κοινωνικής ζωής. 

� Εξοικονοµούνται έσοδα από τη φορολογία, τα οποία επενδύονται σε άλλες κοινωνικές 
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ανάγκες. 

� Καλλιεργείται η συνείδηση της συµµετοχής του πολίτη στα κοινά και της προσφοράς των 

«εχόντων» προς το κοινωνικό σύνολο. 

 

 Η χορηγία είναι επένδυση στην «εταιρική κοινωνική προσωπικότητα» και αποτελεί 

ταυτόχρονη έµπρακτη έκφραση της συναίσθησης της κοινωνικής ευθύνης ενός 

οργανισµού και αποτελεσµατικότατη δράση προς τη δηµιουργία ευνοϊκής εικόνας. Φυσικά 

τη χορηγία – στην εµπορική µορφή της – χρησιµοποιεί και το marketing, µε διαφορετικούς 

στόχους και χροιά. 

 Καίριο και ασφαλές κριτήριο, για να διακρίνει κάποιος  την κοινωνική από την 

εµπορική χορηγία είναι, ότι στην πρώτη ενυπάρχει πάντα στη χορηγική πράξη µεταφορά 

πόρων από τον ιδιωτικό στον δηµόσιο - κοινωνικό τοµέα. 

 Παρά το γεγονός ότι η χορηγία γεννήθηκε στην Ελλάδα, έχει από πολλά χρόνια 

µεταναστεύσει στο εξωτερικό. Εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια όµως, ξεκίνησε µια 

κινητικότητα, που είχε ως αποτέλεσµα τον επαναπατρισµό του θεσµού. ∆υστυχώς ένας 

χορηγοκτόνος νόµος ( 2001/1997 ), όπως χαρακτηρίστηκε, αφού επέβαλε φόρο στις 

χορηγίες, ξανάβαλε τα πράγµατα στη θέση τους και αποθάρρυνε τις ελληνικές και ξένες 

επιχειρήσεις, που έδειχναν ώριµες και πρόθυµες να επενδύσουν σε ευρύτερης κοινωνικής 

σηµασίας δραστηριότητες. 

 

4.11.2. Επιχειρηµατικά δώρα 

 

 Τα επιχειρηµατικά δώρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες µε βάση τα κίνητρα και τον 

επιδιωκόµενο στόχο. 

 

 Έτσι έχουµε: 

� Τα δώρα που έχουν ως σκοπό την προώθηση των πωλήσεων και 

� Τα δώρα των ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 

 Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα βραβεία διαγωνισµών, τα δείγµατα κλπ 

Στην δεύτερη αυτά που προσφέρονται σε επισκέπτες, σε καλεσµένους, στα µέλη του 

προσωπικού κλπ. 

 

 Οι κυριότερες κατηγορίες δώρων, είναι: 

� ∆ώρα σε επισήµους, ξένους κλπ. Είναι κυρίως διαπροσωπικά δώρα. 
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� ∆ώρα εορτών ( Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Πάσχα ). 

� ∆ώρα διαγωνισµών. Κύριος στόχος τους είναι η προώθηση πωλήσεων. 

� ∆ώρα – δείγµατα. Κυρίως χρησιµοποιούνται όταν ένα καινούριο προϊόν 

πρωτοµπαίνει στην αγορά. 

� ∆ώρα προώθησης πωλήσεων. Συνοδεύουν την αγορά ενός προϊόντος. 

� ∆ώρα προσωπικού. Κυρίως σε περιπτώσεις πολύχρονης και ευδόκιµης υπηρεσίας. 

 

Είδη επιχειρηµατικών δώρων: 

� ∆ώρα χρήσιµα 

� ∆ώρα πρωτότυπα. Βασίζονται περισσότερο στην ιδέα παρά στη χρησιµότητά τους. 

� ∆ώρα εντυπώσεων. Κυρίως κατά τη στιγµή της παραλαβής. 

� ∆ώρα προσωποποιηµένα. Αυτά που φέρουν το όνοµα του αποδέκτη. 

� ∆ώρα προσωπικά. Που προορίζονται για προσωπική χρήση. 

� ∆ώρα παραδοσιακά. Ηµερολόγιο, τασάκια, µπρελόκ, αναπτήρες, είδη γραφείου, στυλό,         

κλπ. 

� ∆ώρα «ξεχασµένα». Τα βιβλία και η µουσική. Μπορούν να προµηθευτούν από την αγορά 

και να ετοιµαστούν ειδικά για την περίπτωση. 

 

Γενικές συµβουλές 

� Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρωτοτυπία, τη συσκευασία, την συνάφεια µε το 

είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρίας, το τύπωµα της φίρµας πάνω στο δώρο που 

πρέπει να είναι διακριτικό, την προσωποποίηση. 

� Ο κατάλογος των αποδεκτών πρέπει να καταρτίζεται έγκαιρα και να παραγγέλνεται 

τουλάχιστον ένα 20% από τον αριθµό που χρειάζεται. 

� Τα δώρα πρέπει να διανέµονται έγκαιρα και να συνοδεύονται πάντα από την κάρτα του 

αποστολέα. 

� Να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι διακρίσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 

 

 

 

 

5.1. Έννοια 

 

 Ο όρος Συνέδριο, αφορά την σύναξη πολλών προσώπων για σύσκεψη επί σοβαρών 

θεµάτων και το σύνολο αυτών που συσκέπτονται. 

 

5.2. Είδη 

 

Τα συνέδρια χωρίζονται σε : 

� Ανάλογα  µε την χρονική τους έκταση: ηµερίδα, διηµερίδα κ.λπ. 

� Ανάλογα µε  το αντικείµενο το οποίο πραγµατεύονται: υγείας, αισθητικής, ιατρικά κ.λπ. 

� Ανάλογα µε τον τόπο διεξαγωγής και την τόπο καταγωγής αυτών που συµµετέχουν σε: 

εθνικά ,ευρωπαϊκά κ.λπ.  
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5.3. Πλάνο Ενεργειών ενός Συνεδρίου 

 

Πρόγραµµα  Σφυγµοµέτρησης 

 Τα επιτυχηµένα συνέδρια αποσκοπούν στη µεγιστοποίηση των αντικειµενικών 

στόχων µιας επιχείρησης και κατά συνέπεια στην µετάδοση των σωστών µηνυµάτων προς 

τους συµµετέχοντες. Ένας συνεπής «meeting planner» οφείλει να βεβαιωθεί, πριν ξοδέψει 

το πρώτο Ευρώ του προϋπολογισµού του, ότι το συνέδριο  πρόκειται πράγµατι να 

επεκτείνει αποτελεσµατικά αυτούς τους στόχους. Γι’ αυτό ενδείκνυται να προετοιµάσει 

έγκαιρα ένα δελτίο «αποτελεσµατικότητας της επένδυσης» ( «Return on Investment» – 

«ROI» ), το οποίο θα βοηθήσει ώστε να κρίνει την σκοπιµότητα των δαπανούµενων 

κεφαλαίων, δεδοµένου ότι και αυτός µε τη σειρά του θα κριθεί από την διοίκηση. Επίσης, 

καταρτίζεται ένα σχέδιο προγράµµατος το οποίο ανάλογα µε την πορεία των εργασιών 

διαµορφώνεται και παίρνει την τελική του µορφή πριν από την διεξαγωγή του συνεδρίου. 

∆ηλαδή, ο υπεύθυνος οργανωτής, πρέπει να αντλήσει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται, θα 

καταρτίσει το πρώτο οργανόγραµµα, το οποίο και θα συζητήσει µε τον οργανισµό, για να 

καταλήξει προοδευτικά στο οριστικό ∆ιάγραµµα Οργάνωσης του Συνεδρίου. Παρακάτω 

αναφέρεται ενδεικτικά ένα διάγραµµα οργάνωσης διεθνούς συνεδρίου. 

 

 

 

Η οργάνωση ενός συνεδρίου είναι ένα από τα δυσκολότερα έργα, ιδίως όταν είναι 
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διεθνές ή/και πολυπρόσωπο, κι αυτό γιατί τα συνέδρια είναι εξαιρετικά σύνθετες και 

πολυεπίπεδες εκδηλώσεις. Ας δούµε λεπτοµερώς τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου, 

που ουσιαστικά ‘’περιλαµβάνει’’ και ένα απλό συνέδριο.  

Στην Ελλάδα – χώρα των συνεδρίων – επικρατεί µια <<περίεργη>> κατάσταση 

γύρω από την οργάνωσή τους. Σε µεγάλο αριθµό τα διεθνή συνέδρια, που διεξάγονται 

στον τόπο µας, οργανώνονται από πρακτορεία ταξιδίων, τα οποία προσφέρουν δωρεάν, ή 

σχεδόν δωρεάν, αυτές τις υπηρεσίες, για να πάρουν την ταξιδιωτική δουλειά ( εισιτήρια,  

ξενοδοχεία, εστιατόρια, προγράµµατα, εκδροµές, κ.λ.π. ). 

 

Ερωτήσεις που οφείλουν απάντηση 

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να οι υπεύθυνοι να αναρωτηθούν σχετικά µε τους λόγους 

που  επιβάλλουν αυτή τη διοργάνωση, ώστε να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές λύσεις. 

Μήπως υπάρχει κάποιος λιγότερο δαπανηρός ή χρονοβόρος τρόπος για να 

επικοινωνήσουν µε την συγκεκριµένη οµάδα (π.χ. «video - conference» ή «computer - 

conference» ); 

Αν η διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο της «πρόσωπο – µε – πρόσωπο»  

συνεύρεσης, τότε προκύπτουν δύο ακόµη ερωτήσεις: 

 

1) Ποιος είναι ο αντικειµενικός στόχος αυτού του συνεδρίου;  

2) Ποιος θα συµµετάσχει; 

 

Οι απαντήσεις πρόκειται να διαµορφώσουν την βάση για όλες τις περαιτέρω 

διαδικασίες, αναφορικά µε τον τόπο διεξαγωγής και το είδος του καταλύµατος, το µέγεθος 

του budget, το περιεχόµενο της agenda, τις ευκαιρίες αναψυχής που θα πλαισιώνουν το 

πρόγραµµα, ακόµη και τη διάταξη των συνεδριακών αιθουσών. 

Γι’ αυτό λοιπόν, θα πρέπει να τεθεί χωρίς περιστροφή στον εντολοδόχο από τους 

υπεύθυνους, το εξής ερώτηµα: 

Γιατί διοργανώνετε αυτό το συνέδριο; 

Θα µπορούσε να είναι ένα συνέδριο µε νότες από incentive προς τιµή του τµήµατος 

πωλήσεων, άρα ενδείκνυται η παραµονή σε ένα επιλεγµένο θέρετρο µε δυνατότητες 

αναψυχής, µεταξύ των συνεδριάσεων. Αντίθετα, τα σύντοµα, αποκαλούµενα  “brain – 

storming – meetings” διεξάγονται αποτελεσµατικότερα µέσα σε ένα λιτό business hotel, 

ίσως κάπου κοντά σε αεροδρόµιο, αφού προφανώς τα διαλείµµατα για ψυχαγωγικές µικρό 

– αποδράσεις είναι περιττά. Ένα συνέδριο που πραγµατοποιείται µε σκοπό να διδάξει µια 
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νέα κλίµακα πωλήσεων θα διεξαχθεί αποτελεσµατικά σε ένα συνεδριακό κέντρο µε 

αίθουσες για οµαδικές εργασίες, µε την παροχή ενός λιτού welcome cocktail. 

 

Γραµµατεία - Χώροι 

Η πρώτη ενέργεια για την διοργάνωση ενός συνεδρίου είναι η συγκρότηση της 

Γραµµατείας του Συνεδρίου, που σε κάθε συνέδριο πρέπει να είναι µόνιµη. Η επάνδρωσή 

της πρέπει να γίνει µε ικανά στελέχη για την προετοιµασία της υποδοµής του συνεδρίου. 

Όταν λέµε γραµµατεία εννοούµε το σύνολο της διενέργειας εκατοντάδων 

υπεύθυνων επαφών και της προετοιµασίας της υποδοµής του συνεδρίου. Τα προσόντα 

των υπευθύνων πρέπει να είναι ανάλογα του έργου τους, θα πρέπει να είναι άτοµα 

υπεύθυνα µε διπλωµατία, ταχύτητα, ψυχραιµία, αντοχή, ειδικές γνώσεις και θα πρέπει να 

γνωρίζουν τις αναγκαίες ξένες γλώσσες. Σηµαντικό θέµα λοιπόν που θα κρίνει την 

έκβαση της κάθε εκδήλωσης είναι η δηµιουργία της κατάλληλης γραµµατείας. Αυτή 

αναλαµβάνει και την αλληλογραφία που ουσιαστικά πρόκειται για «επιστολική 

επικοινωνία» που έχει σαν στόχο να πουλήσει τις περισσότερες φορές το συνέδριο. 

Πρόβληµα επίσης δηµιουργείται ως προς τον καθορισµό τόσο του χώρου 

διεξαγωγής του συνεδρίου όσο και για την διαµονή των συνέδρων. Λίγα είναι τα 

ξενοδοχεία που µπορούν να καλύψουν τέτοιες ανάγκες, λόγων των αυξηµένων 

απαιτήσεων κυρίως των διεθνή συνεδρίων, αν και έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως µε την έλευση των Ολυµπιακών Αγώνων στην χώρα µας, που 

διευκόλυναν τα πράγµατα σε αυτόν τον τοµέα. 

Τα στελέχη της γραµµατείας εκτός των άλλων πρέπει να διαθέτουν ευγενική και 

ευχάριστη συµπεριφορά και να ξέρουν «πρόσωπα και πράγµατα». ∆ύο από τα βασικά 

«εργαλεία» της γραµµατείας, για την καλή άσκηση του έργου της, είναι ένας πίνακας 

ανακοινώσεων που αφορούν τους σύνεδρους κι ένας πίνακας «µηνυµάτων» προς και από 

τους σύνεδρους. 

Αµέσως µετά – και µόνο αν είναι βέβαιο ότι επιλέχθηκε ο ιδανικός τύπος συνεδρίου 

και ξενοδοχείου – γίνεται η επιλογή του καταλύµατος. 

Αφού επιλεγούν τα πιθανά καταλύµατα, πρέπει να σταλεί στο τµήµα πωλήσεων του 

καθενός από αυτά, ένα ερωτηµατολόγιο, το αποκαλούµενο στην αµερικάνικη ορολογία 

«Request for Proposal  (RFP)». Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να περιέχει ηµεροµηνίες, 

αριθµό και τύπους δωµατίων, τις ενδεδειγµένες τιµές, τύπους γευµάτων, µια υποτυπώδη 

agenda εργασιών, αριθµό και τύπο συνεδριακών αιθουσών. Αυτό θα βοηθήσει τους 

υπεύθυνους να αποφασίσουν για το αν είναι σε θέση να φιλοξενήσουν το συνέδριο. 
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Με βάση τις συλλεχθείσες πληροφορίες , καταστρώνεται ένα πρόγραµµα έγκαιρης 

διερευνητικής επίσκεψης (site inspection) σε καθένα από τα επιλεγµένα ξενοδοχεία. 

Σκοπός της επίσκεψης είναι η εξέταση της καθολικής εικόνας: υπνοδωµάτια, 

κοινόχρηστοι χώροι, συνεδριακές αίθουσες, απόσταση από το αεροδρόµιο και άλλα 

σηµεία πρόσβασης, διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων, εµφάνιση και συµπεριφορά του 

προσωπικού, χωροταξική διάταξη των αιθουσών (κολώνες, δοκάρια, κ.λπ.), υλικό-

τεχνικός εξοπλισµός, ανέσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.α. 

Ορισµένα ξενοδοχεία διαθέτουν εξειδικευµένο έντυπο ή οπτικό – ακουστικό υλικό 

µε πληροφορίες για τις συνεδριακές τους δυνατότητες. 

Οι τιµές των υπνοδωµατίων κυµαίνονται αναλόγως των συνολικών υπηρεσιών 

σίτισης και µπορεί να περιλαµβάνουν προσφορά σουιτών σε ενιαίες τιµές και ορισµένα 

δωρεάν δωµάτια (η συνηθέστερη αναλογία είναι 1/20 – 1/50 αναλόγως της κατηγορίας 

του ξενοδοχείου). 

Οι διαπραγµατεύσεις γίνονται ακόµα ευκολότερες όταν γίνεται συναλλαγή µε 

συνεδριακά κέντρα, γιατί προσφέρουν τιµές πακέτο κατ’ άτοµο: από τιµή ενοικίασης 

δωµατίου µέχρι συµµετοχή σε γεύµατα και παροχές οπτικό-ακουστικών  υπηρεσιών. 

Η γραµµατεία θα πρέπει να φροντίσει να έχει στα χέρια της (ή ο meeting planner) 

ένα γραπτό συµβόλαιο που να υπογραµµίζει τον ακριβή τύπο και την τιµή των δωµατίων, 

τις δωρεάν διανοµές, διαδικασίες κρατήσεων και προκαταβολών, διακανονισµό 

αποπληρωµής, συνεδριακούς χώρους, αίθουσες δεξιώσεων και πολιτική ακυρώσεων. 

Πριν υπογραφεί, όµως, ίσως χρειαστεί η προσθήκη ορισµένων όρων, που 

ενδεχοµένως να προστεθούν αργότερα. Για παράδειγµα, µπορεί να εισαχθεί µία ρήτρα 

δεσµευτική, για απαγόρευση παράλληλης φιλοξενίας ανάλογου συνεδρίου από 

ανταγωνιστική επιχείρηση. 

 

Χρόνος 

Ο καθορισµός του χρόνου καθώς και της διάρκειας γίνεται µε αποκλειστικό 

κριτήριο τις ανάγκες του συνεδρίου. Προκειµένου για τη χώρα µας, όπως είναι γνωστό, τα 

περισσότερα συνέδρια γίνονται τους καλοκαιρινούς µήνες, µια και πάντα όλα τα συνέδρια 

δεν είναι «αµιγή διασκέδασης»… φυσικά, αν ο χρόνος δεν καθοριστεί έγκαιρα, µπορεί να 

ανατραπεί από την έλλειψη κατάλληλων χώρων, που ούτως ή άλλως δεν είναι πολλοί. 
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Προσκεκληµένοι 

Σε ένα συνέδριο οι προσκεκληµένοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

� Στους συνέδρους 

� Στους παρατηρητές 

� Στους επίσηµους καλεσµένους 

� Τους οµιλητές προσωπικότητες που δεν είναι σύνεδροι. 

�  

Η τέταρτη κατηγορία είναι δυνατόν να µην υπάρχει σε ορισµένα συνέδρια. 

Ένας άλλος διαχωρισµός, που πρέπει να ληφθεί υπόψη για πάρα πολλά οργανωτικά 

θέµατα, είναι σε Έλληνες και ξένους συνέδρους ή ακόµη και σε Έλληνες εντός ή εκτός 

έδρας – αν λάβουν µέρος από άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκτός από αυτή που γίνεται το 

συνέδριο. 

 Σαν κάποιο πρώτο µέτρο υπολογισµού των συµµετοχών, µπορεί να ληφθεί υπόψη η 

συµµετοχή στα προηγούµενα ίδια συνέδρια ή σε παρεµφερή. Αν το συνέδριο γίνεται για 

πρώτη φορά, η πρόβλεψη είναι πολύ επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να οργανωθεί πολύ 

έγκαιρα η λήψη των σχετικών απαντήσεων συµµετοχής από τους υποψήφιους συνέδρους. 

 Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ανιχνευτεί έγκαιρα, είναι ο αριθµός των συζύγων, 

που θα συνοδεύουν τους συνέδρους, αν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την οργάνωση του 

συνεδρίου. 
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Αλληλογραφία 

 Πρόκειται για µια «επιστολική επικοινωνία», που έχει στόχο να «πουλήσει» το 

συνέδριο. Γι’ αυτό ακριβώς το «πακέτο» των εντύπων που θα σταλεί – είτε ταχυδροµικά 

είτε ηλεκτρονικά – πρέπει να είναι καλαίσθητο, ελκυστικό και να πείθει. Η δεύτερη 

προϋπόθεση που πρέπει να καλύπτει αυτή η αλληλογραφία είναι η απόλυτη σαφήνεια. 

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που επιβάλλουν αυτή την ανάγκη: δύο γενικοί κι ένας ειδικός. 

1) Οι περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουµε επιπόλαια. 

2) Πολλοί άνθρωποι διαβάζουµε αυτό που θα θέλαµε να διαβάσουµε, κι όχι αυτό που 

είναι γραµµένο. 

3) Οι αποδέκτες της αλληλογραφίας δεν ξέρουν αυτά που έχουν στο µυαλό τους οι 

οργανωτές. Ιδιαίτερα οι ξένοι, δεν ξέρουν καν τη χώρα, πρόσωπα, πράγµατα και 

συνήθειες που µπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά ή/και αντίθετα ακόµη από αυτά που 

ισχύουν στη χώρα τους. 

Όλα αυτά και µε στόχο την άρτια οργάνωση και άρα την αποτροπή παρεξηγήσεων 

και παραπόνων επιβάλλουν την παροχή πλήρων, λεπτοµερειακών και σαφών 

πληροφοριών, µέχρι σηµείου απλοϊκότητας.  

Το «πακέτο» αυτής της επιστολικής επικοινωνίας πρέπει να περιέχει: 

1) Φάκελο 

2) Επιστολή 

3) Πρόγραµµα ( προκαταρκτικό ) 

4) Πληροφοριακό – διαφηµιστικό έντυπο 

5) Απαντητικό δελτάριο – δηλώσεις συµµετοχής. 

 

Έντυπα – υλικά 

Εκτός από τα έντυπα που αναφέρθηκαν ήδη, πρέπει να σηµειωθούν και τα 

παρακάτω, τα οποία πρέπει φυσικά να είναι έτοιµα έγκαιρα: 

� Μεγάλοι φάκελοι για την αποστολή έντυπου υλικού (προγραµµάτων κ.λπ) 

� Τελικό πρόγραµµα 

� Αποδείξεις καταβολής αντιτίµου συµµετοχής 

� Έντυπα υποβολής ερωτήσεων στους εισηγητές, αν ο διάλογος διεξαχθεί µε αυτόν 

τον τρόπο και όχι προφορικά 

� Προσκλήσεις για τις διάφορες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου. 

� Περιλήψεις ή/και ολόκληρα τα κείµενα εισηγήσεων – οµιλιών 

� Έντυπο µε χρήσιµες πληροφορίες για τον τόπο που γίνεται το συνέδριο  
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� ( κυρίως για τους ξένους ) 

� Κάρτες ή επιστολές «καλώς ορίσατε» για τα δωµάτια των ξενοδοχείων 

� ∆ιπλώµατα παρακολούθησης του συνεδρίου 

� Έντυπο εντυπώσεων – παραπόνων 

� Τόµος πρακτικών του συνεδρίου 

 

Εκτός από αυτά ή/και άλλα τυχόν ειδικότερα έντυπα, χρειάζονται και τα παρακάτω 

υλικά: 

� Τσάντες ή ντοσιέ, χάρτινα, πλαστικά, ή δερµάτινα, µε χρυσοτυπία ή µεταξοτυπία 

του σήµατος, της επωνυµίας, του τίτλου, του τόπου και του χρόνου του συνεδρίου 

� Μολύβια διαρκείας ή µαρκαδόροι, εγχάρακτα ή τυπωµένα µε το σήµα του οργανωτή 

και του συνεδρίου 

� Μπλοκ χαρτιού για τις σηµειώσεις 

� Κονκάρδες πέτου. Οι κονκάρδες πρέπει να παραλλάζουν χρωµατικά, µε διαφορετικά 

χρώµατα για τους συνέδρους, τους παρατηρητές, τους οργανωτές, τους εκπροσώπους των 

Ε.Η.Μ.Ε. κ.λπ. 

� Πινακίδες αιθουσών, ονοµάτων οµιλητών, τίτλου συνεδρίου για το ξενοδοχείο, το 

βήµα, το πούλµαν κ.λπ. 

 

Κρατήσεις 

 Κατά κανόνα τις κρατήσεις αναλαµβάνουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Ο υπεύθυνος 

όµως για την οργάνωση του συνεδρίου έχει καθήκον να είναι ενήµερος και σίγουρος ότι 

αυτή η δουλειά θα γίνει έγκαιρα, υπεύθυνα, σωστά και ευγενικά. Τα αεροπορικά ή/και 

άλλα εισιτήρια, οι «ανταποκρίσεις», τα ξενοδοχεία, τα πούλµαν, τα εστιατόρια και κέντρα 

διασκέδασης, οι περιηγήσεις, οι κρουαζιέρες, οι επισκέψεις σε διάφορους χώρους, 

αποτελούν το καθένα χωριστά µια δύσκολη και σοβαρή δουλειά που πρέπει να οργανωθεί 

ως την παραµικρή λεπτοµέρεια, µε την άγρυπνη παρακολούθηση του υπεύθυνου 

οργανωτή, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίσει όχι µόνο την έγκαιρη κράτηση, αλλά και την 

ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

 Φυσικά, πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία αυτού του τµήµατος της οργάνωσης, παίζει 

η επιλογή του σωστού πρακτορείου, εφόσον ανήκει στην αρµοδιότητα του υπεύθυνου. 
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Μετάφραση – διερµηνεία 

 Συνηθισµένη «αχίλλεια πτέρνα», που όχι σπάνια οδηγεί σε Βατερλό. Τόσο η 

µετάφραση κειµένων όσο και η ταυτόχρονη διερµηνεία οµιλιών, ανακοινώσεων, διαλόγου 

κ.λπ. είναι δύο θέµατα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνθρωποι που θα 

χρησιµοποιηθούν πρέπει να ξέρουν άπταιστα και τις δύο γλώσσες και µάλιστα στην 

καθηµερινή , τρέχουσα µορφή τους. Κι αν είναι αναπόφευκτο να µην ξέρουν το ίδιο καλά 

και τις δύο, τότε αυτή που πρέπει να χειρίζονται άπταιστα, είναι η γλώσσα στην οποία θα 

µεταφράσουν. 

 Όταν το θέµα του συνεδρίου είναι πολύ εξειδικευµένο µε πολλούς ειδικούς όρους, 

είναι απαραίτητη η προηγούµενη και έγκαιρη ενηµέρωση των µεταφραστών και – κυρίως 

– των διερµηνέων πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 

 

Τελετές έναρξης και λήξης 

 Συνηθίζεται τα συνέδρια να ανοίγουν και να κλείνουν πανηγυρικά, µε την οργάνωση 

ειδικών τελετών. Το άνοιγµα γίνεται µε την κήρυξη της έναρξης των εργασιών τους από 

κάποια προσωπικότητα (καλλιτεχνική, πολιτική, οικονοµική κ.λπ) και το κλείσιµο µε 

δεξίωση. 

 

Έκδοση πρακτικών 

 Το υλικό που θα παραδώσει αποµαγνητοφωνηµένο το ειδικό γραφείο, χρειάζεται 

πάρα πολλή και ειδικευµένη δουλειά, για να πάρει τη µορφή µιας έκδοσης πρακτικών του 

συνεδρίου. Ο προφορικός λόγος παρουσιάζει πολλά γλωσσικά προβλήµατα, όταν 

καταγραφεί και χρειάζεται ένας εξαιρετικός χειριστής της γλώσσας, για να τον µετατρέψει 

σε «γραπτό». Η εξεύρεση των κατάλληλων ανθρώπων για αυτή τη δύσκολη επεξεργασία 

του υλικού και την ουσιαστική και γλωσσική επιµέλεια της έκδοσης πρέπει να έχει γίνει 

έγκαιρα, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου πριν από το επόµενο συνέδριο. 

 

∆ιακόσµηση 

 Όταν πρόκειται για διεθνές συνέδριο, οι σηµαίες των χωρών των εκπροσώπων είναι 

ένα κατάλληλο στοιχείο, αρκεί να µην είναι το µόνο, όπως γίνεται συνήθως, µια κι 

αποτελεί την εύκολη λύση. Λίγη φαντασία και δηµιουργικότητα θα µπορούσαν να 

συντελέσουν σε µια πιο πρωτότυπη διακόσµηση των χώρων του συνεδρίου, σχετική 

πάντοτε µε το θέµα του. 
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Υποδοχή - Αποχώρηση 

 Περιττό να τονιστεί ότι µια ευγενική και όµορφη υποδοχή, αποτελεί την πρώτη και 

µεγάλη ψυχολογική επένδυση στους καλεσµένους, που τους προδιαθέτει ευνοϊκά για ό,τι 

πρόκειται να ακολουθήσει. Κι όταν µιλάµε για υποδοχή, είναι πολύ σηµαντικότερο να 

εξασφαλιστεί η χωρίς ταλαιπωρία, γρήγορη, άνετη διεκπεραίωση και µεταφορά των 

καλεσµένων από τον σταθµό εισόδου τους στη χώρα και στο ξενοδοχείο τους, παρά η 

προσφορά λουλουδιών. Η πρώτη µπορεί να καλύψει την έλλειψη των δεύτερων. Το άρωµα 

των λουλουδιών όµως δεν µπορεί να απαλείψει τις εντυπώσεις της ταλαιπωρίας. 

 Κι ενώ συνήθως οι οργανωτές φροντίζουν το θέµα της υποδοχής, σπάνια 

ασχολούνται µε την εξίσου σηµαντική «τελευταία γεύση» του «ξεπροβοδίσµατος». Παρά 

το γεγονός ότι είναι γνωστή η δύναµη της τελευταίας εντύπωσης, συνήθως, τις τελευταίες 

ώρες πριν από την αναχώρησή τους, οι καλεσµένοι «χάνουν» τους «οικοδεσπότες» και 

τους οργανωτές. Κι όµως, ένα ζεστό κατευόδιο µπορεί να απαλύνει κάποιες ατέλειες της 

οργάνωσης ή/και να ενισχύσει σηµαντικά τις καλές εντυπώσεις. Είναι η τελευταία 

εντύπωση που βαρύνει. 

 

Συνοδοί 

 Όχι σπάνια, οι σύνεδροι συνοδεύονται από τις/τους συζύγους τους, που στη µεγάλη 

τους πλειονότητα είναι κυρίες. Ο οργανωτής λοιπόν πρέπει να λάβει υπόψη του τους 

συνοδούς των συνέδρων ( κυρίες ή κύριους ) και να καλύψει µε ενδιαφέρουσες και 

ευχάριστες δραστηριότητες τους κενούς χρόνους τους, µε ξεναγήσει, οργανωµένες 

περιηγήσεις για αγορές, επισκέψεις, εκδηλώσεις, ψυχαγωγία, κ.λπ. 

 

Μετακινήσεις συνέδρων 

 Η ευθύνη των οµαδικών µετακινήσεων των συνέδρων, αλλά και η παροχή κάθε 

σχετικής χρήσιµης πληροφορίας ή/και µέσου για τις ατοµικές µετακινήσεις τους είναι 

ιδιαίτερα βαριά, ιδιαίτερα για τους ξένου συνέδρους. Απαραίτητη είναι και η ενηµέρωση 

των ξένων συνέδρων, µε λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες για τα µέσα µαζικής 

συγκοινωνίας και τα ταξί, για όσους θέλουν να κινηθούν ατοµικά. 

 

Παράλληλες εκδηλώσεις 

 ∆εν είναι σπάνιο και είναι σκόπιµο και ωφέλιµο να οργανώνονται παράλληλα 

διάφορες άλλες εκδηλώσεις, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, όπως π.χ. εκθέσεις, δεξιώσεις, 

συγκεντρώσεις Ε.Η.Μ.Ε., καλλιτεχνικά δρώµενα κ.λπ. Περιττό να λεχθεί ότι αυτές οι 
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εκδηλώσει πρέπει: 

       α. να προβλεφθούν και να ενταχθούν από την αρχή στο πρόγραµµα. 

       β. να είναι εναρµονισµένες µε το περιεχόµενο, το κοινό και το πνεύµα  

           του συνεδρίου. 

       γ. να αντιµετωπιστούν ως ξεχωριστή εκδήλωση η καθεµιά, από  

           την πλευρά της αρτιότητας της οργάνωσής τους. 

 

Λεύκωµα 

 Η φιλοτέχνηση ενός λευκώµατος, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της οργάνωσης 

του συνεδρίου ( έντυπα, προσκλήσεις, οδηγίες, διάγραµµα οργάνωσης, φωτογραφίες, 

δηµοσιότητα και γενικά ό,τι µπορεί να χωρέσει σε ένα λεύκωµα ), είναι απαραίτητη, όχι 

τόσο για λόγους αναµνηστικούς, όσο γιατί θα αποτελεί ένα έτοιµο µοντέλο για την 

οργάνωση του επόµενου, ίδιου ή άλλου συνεδρίου. 

 

Αναµνηστικά δώρα 

 Ειδικά, όταν πρόκειται για ξένους, θα πρέπει πάντα, ανάµεσα σ’ άλλες τυχόν ιδέες, 

να εξετάζεται η δυνατότητα προσφοράς αυθεντικών αντιγράφων από την πλούσια 

συλλογή του Αρχαιολογικού µουσείου, του µουσείου Μπενάκη, του µουσείου Γουλανδρή, 

κ.λπ. 

 

Ευχαριστήριες επιστολές 

 Μετά τη λήξη του συνεδρίου, θα ήταν µεγάλη παράλειψη, να µη σταλούν 

ευχαριστήριες επιστολές, τόσο στους εισηγητές, τους συντονιστές και τους συνέδρους όσο 

σε όλους όσοι βοήθησαν και συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωσή του. 

Επειδή τα συνέδρια επαναλαµβάνονται κι επειδή οι οργανωτές θα χρειαστούν και στο 

µέλλον τους ίδιους λίγο – πολύ ανθρώπους, αυτή η «επένδυση ευγένειας», εκτός από 

«πρέπουσα» είναι και χρήσιµη. 
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5.4. Τα Do's and Don'ts του Meeting Planner 

 

Υπάρχει µία έκφραση που συχνά χρησιµοποιείται για να ορίσει την έννοια της 

επιτυχίας ενός συνεδρίου. 

«Το πλέον επιτυχηµένο συνέδριο είναι αυτό κατά την διάρκεια του οποίου έγιναν τα 

λιγότερα λάθη». Αν κάποιος σκεφθεί πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να συντονίσουν 

άψογα όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την διεξαγωγή µίας συνάντησης µεγάλου 

αριθµού ανθρώπων, θα αντιληφθεί ότι χρειάζονται βαθιά γνώση πολλών εµπλεκοµένων 

επαγγελµάτων και µεθοδικότητα για να οργανωθεί επιτυχηµένα ένα συνέδριο. Ξενοδοχεία, 

αεροπορικές εταιρίες, λεωφορεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, επισιτιστικές εταιρίες, 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εταιρίες οπτικοακουστικού εξοπλισµού είναι µερικές από τις 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες για την διεξαγωγή ενός συνεδρίου. 

Οι λίστες που παρατίθενται παρακάτω είναι απαραίτητες ακόµη και στους πλέον 

έµπειρους οργανωτές συνεδρίων για την αξιολόγηση των παραµέτρων που θα επηρεάσουν 

την συµµετοχή και άριστη διεξαγωγή µιας συνάντησης. 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

            Η επιλογή προορισµού παίζει τον πλέον σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία του 

συνεδρίου. Ο οργανωτής συνεδρίου ή εταιρικής συνάντησης θα αξιολογήσει τους 

υποψήφιους προορισµούς αφού εξετάσει όλες τις παραµέτρους που θα επηρεάσουν θετικά 

ή αρνητικά την επιτυχία του συνεδρίου του. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Πριν επιλεχθεί προορισµός πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα: 

• Από που έρχονται οι περισσότεροι συµµετέχοντες; 

• Θα πρέπει ο χώρος της συνάντησης να εναλλάσσετε;  

• Τι είδους διαµονή µπορούν να πληρώσουν οι συµµετέχοντες; 
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• Θα πρέπει ο χώρος διαµονής να θεωρηθεί σηµείο εκκίνησης 

για ταξίδια / εκδροµές πριν και µετά το συνέδριο;  

• Ποιες είναι οι προβλεπόµενες ανάγκες σε δωµάτια, άλλες 

ανέσεις και υπηρεσίες; 

• Ποιες είναι οι προγραµµατιζόµενες ηµεροµηνίες του 

συνεδρίου; 

• Ποια είναι η προβλεπόµενη συµµετοχή; 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

          Το ιστορικό της συνάντησης είναι το "χαρτί" της επιτυχίας. Η καλή γνώση του 

ιστορικού θα καθορίσει την άριστη προετοιµασία σε όλα τα πεδία αναγκών. 

• Αριθµός και τύπος δωµατίων που κρατήθηκαν 

• Αριθµός συµµετεχόντων που δεν προσήλθαν 

• Τύπος και αριθµός επιβεβαιωµένων εκδηλώσεων 

• Ετήσια προσέλευση σε κάθε µία από αυτές 

• Τρόποι άφιξης και αναχώρησης 

• ∆ιαφηµιστική βοήθεια από ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα 

και γραφεία 

• Ιστορικό πληρωµών της διοργάνωσης 

• Λεπτοµέρειες για το εκθεσιακό πρόγραµµα (εάν υπάρχει) 

 

Για κάθε έτος να υπολογιστούν το έξοδα για τα παρακάτω: 

• φαγητό και ποτά 

• δωµάτια ξενοδοχείων 

• εκθέµατα 

• υπηρεσία δωµατίου, εστιατόρια 

• άλλες δραστηριότητες επιτόπου 

 

CONVENTION BUREAUS / ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ -  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 Για τις επαφές µε γραφεία - ξενοδοχεία, να διαπιστωθούν τα παρακάτω: 

• όνοµα, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο 

• υπηρεσίες που θα προσφέρει το γραφείο 

• διάρκεια επαφών µε το ξενοδοχείο 
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• όνοµα του γενικού διευθυντή, του διευθυντή πωλήσεων, του 

υπεύθυνου συνεδρίων, του υπεύθυνου κρατήσεων και του 

υπεύθυνου συµποσίων 

 

 Μην ξεχάσετε να µάθετε για τον υπεύθυνο του συνεδριακού τµήµατος που έρχεστε 

σ' επαφή: 

• θέση 

• χρόνος υπηρεσίας στο κέντρο 

• όνοµα του διευθυντή υπηρεσιών: 

• που θα τον βρείτε 

• αντικαταστάτης 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

• αριθµός µονόκλινων, δίκλινων και σουιτών 

• τιµές πόρτας για την κάθε κατηγορία 

• πολιτική δωρεάν δωµατίων 

• οικιακά / εµφάνιση 

• επαρκής δηµόσιος χώρος 

• χωρητικότητα / διαστάσεις αιθουσών 

• φωτισµός, εξαερισµός, έλεγχος θερµοκρασίας 

• ηχοµόνωση 

• ηχητικά συστήµατα 

• διαχωριστικά 

• χώρος σκηνής 

• εκθεσιακός εξοπλισµός 

• πολιτική αχθοφόρων  

• διαθέσιµος εξοπλισµός / υπηρεσίες 

• πρόσβαση στις κουζίνες από τους χώρους των επισιτιστικών 

εκδηλώσεων 

• ανελκυστήρες 

• ασφάλεια / πυρασφάλεια 

• υπηρεσίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

• απόσταση από την πόλη και το αεροδρόµιο 
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• σχέδια ανακαίνισης  

• συµπίπτοντα συνέδρια - χώροι ψυχαγωγίας, διασκέδασης, 

στάθµευσης αυτοκινήτων 

• πολιτική πίστωσης, φιλοδωρηµάτων, ποτού 

• θεµατικά πάρτι 

• αξιώσεις προσωπικού 

• θυρωρείο 

 

Να ερευνηθούν σε τοπικό επίπεδο τα παρακάτω: 

• βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης 

• δηµόσιες συγκοινωνίες 

• εναλλακτικές λύσεις υπερπλήρωσης 

• διασκέδαση 

• προσβασιµότητα 

• διαφηµιστική βοήθεια 

• κλίµα 

• διακοπές 

 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 ∆ιερευνήστε τα παρακάτω: 

• τιµολογιακή δοµή του χώρου 

• άλλοι οργανωτές που έχουν χρησιµοποιήσει τον ίδιο χώρο 

• πολιτική δωρεάν δωµατίων 

• τιµές σε χώρους συγκρίσιµων περιοχών 

 

 ∆ιαπραγµατευτείτε λογικές τιµές γκρουπ: 

• ενιαία τιµή 

• κυλιόµενη τιµή 

• άλλη 

 

 Πάρτε τις προσφορές φαγητού και αφεψηµάτων/ποτών ή καθορίστε ηµεροµηνία 

διαπραγµάτευσης 

Πιθανά θέµατα διαπραγµάτευσης: 

• προσωπικό 
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• οργάνωση εκθεσιακού χώρου 

• ηµεροµηνία δυνατότητας ακύρωσης δωµατίων 

• διευθέτηση προκαταβολών, πίστωσης 

• µέσα ψυχαγωγίας 

• αχθοφόροι 

• µίσθιο αιθουσών εκδηλώσεων 

• χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων 

• διακόσµηση, καθαριότητα, ασφάλεια 

 

 Κάντε προσωρινές κρατήσεις και συµφωνήστε στην ηµεροµηνία τελικής 

επιβεβαίωσης (option). 

Όλες οι συµφωνίες σας θα πρέπει να είναι έγγραφες: 

• η πρόταση 

• το συµφωνητικό / συµβόλαιο 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

 Οργανώστε συνάντηση µε το προσωπικό ώστε να συζητηθούν τα παρακάτω: 

• απαιτήσεις εκδήλωσης, έκθεσης 

• διαθέσιµος εξοπλισµός, υπηρεσίες, συνεργεία οργάνωσης 

• επιπρόσθετες χρεώσεις 

• ηµεροµηνίες εγκατάστασης, αποξήλωσης 

• ηµεροµηνίες release 

• υποστήριξη φαγητού και αφεψηµάτων / ποτών, τιµές 

• εργατικοί κανονισµοί 

• τοπικοί και κτιριακοί κανονισµοί 

• µεταφορικές απαιτήσεις  

 

         Απαιτήστε από το συνεδριακό κέντρο: 

• πλήρη διαγράµµατα µε αναλογίες µεγεθών των χώρων που 

έχουν κρατηθεί 

• οδηγίες χρήσεως εξοπλισµού, υπηρεσιών 

• εγχειρίδιο των πολιτικών λειτουργίας και διαδικασιών 

Καθορισµός των διαδικασιών για το χειρισµό των χρεώσεων του προσωρινού 

προγράµµατος.  
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Καθορίστε την ηµεροµηνία για προ-συνεδριακή ενηµέρωση λίγες ηµέρες πριν την έναρξή 

του. 

Οργανώστε την µετά-συνεδριακή κριτική, διεκπεραίωση αρχείων. 

 

ΣΥΧΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (follow up) 

Επανεξετάστε τον προγραµµατισµό σας: 

• επανεξέταση συµβολαίου 

• επανεξέταση του προσωρινού προγράµµατος σε σχέση µε 

τους χώρους που έχουν κρατηθεί 

• επανέλεγχος των βοηθητικών χώρων (backup space) 

• επανεξέταση της πολιτικής ακυρώσεων, εκπτώσεων από 

δικαιώµατα και µη έλευσης συµµετεχόντων 

 

OΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

• καταγράψτε τις προβλεπόµενες οπτικοακουστικές ανάγκες 

• επανεξετάστε τον κατάλογο επί τόπου µε τεχνικούς 

• κάντε τις ανάλογες ρυθµίσεις για τον µη υπάρχοντα 

εξοπλισµό π 

• καθορίστε τις ανάγκες οπτικοακουστικών παραγωγών 

• καθορίστε τις δυνατότητες παραγωγής που υπάρχουν στο 

χώρο 

• οργανώστε την παραγωγή µεταξύ συνεδριακού κέντρου, 

εξωτερικού προµηθευτή, ή και του προσωπικού σας 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ: 

• καθορίστε την οργάνωση των δωµατίων 

• προσδιορίστε τα υλικά του συνεδρίου και τις ανέσεις των 

δωµατίων 

• επανεξετάστε τις λεπτοµέρειες, υπηρεσίες, κλπ. µε τον 

συντονιστή του συνεδρίου 

• επανεξετάστε τον τύπο και το εύρος των απαιτήσεων µε το 

θυρωρείο 

 

 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -111- 

ΦΑΓΗΤΟ: 

• επανεξετάστε το µενού, το πρόγραµµα και τη διαµόρφωση 

των καθισµάτων µαζί µε το προσωπικό 

• ελέγξτε τις δυνατότητες για τα διαλείµµατα καφέ 

• προµηθεύσατε ακριβή υπολογισµό συµµετεχόντων 

• ελέγξτε τις πολιτικές χρεώσεων υπηρεσιών, εγκατάστασης και 

εγγύησης 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

• καθορίστε τις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων καθώς και τις 

απαιτήσεις 

• ελέγξτε τις µεταφορές αεροδροµίου και τις κρατήσεις 

• καθορίστε τον αριθµό και τους χώρους των γραφείων 

εγγραφών (registration desks) 

• επανεξετάστε την πολιτική διαχείρισης αποσκευών καθώς και 

τις χρεώσεις 

• επανεξετάστε τις δυνατότητες µεταφορών για τις εκδροµές 

του προγράµµατος 

 

           Είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί έγκαιρα ένα manual του συνεδρίου µε όλες τις 

παραπάνω πληροφορίες και ενηµερωθούν έγκαιρα όλοι οι συνεργάτες (γραφείο 

οργάνωσης συνεδρίου ή/και υπεύθυνο συνεδριακού κέντρου). ∆ίπλα σε κάθε εργασία θα 

υπάρχει το όνοµα του υπευθύνου που θα το διεκπεραιώσει και την ηµεροµηνία εκτέλεσης 

ή ολοκλήρωσης. Ανάλογο πρόγραµµα ωριαίο και λεπτοµερές θα πρέπει να έχει και το 

συνεδριακό κέντρο. 

 

ΧΩΡΟΣ ( επιλογή, κλείσιµο, προετοιµασία ) 

Η επιλογή του χώρου πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Οι χώροι που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν δεν είναι µόνο οι κλασικοί, δηλ. καλά εστιατόρια, ξενοδοχεία ή κέντρα, 

αλλά υπαίθριοι χώροι, σπίτια, πλοία, κλπ, στα οποία µπορεί να προσφερθεί και κάποιο 

θέαµα µουσική ή χορός.  
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∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Η διακόσµηση του επιλεγµένου χώρου σαφώς δεν πρέπει να είναι έντονη και 

εκτυφλωτική διότι ενδεχοµένως να τραβήξει την προσοχή των προσκεκληµένων και να µη 

δώσουν την απαιτούµενη βαρύτητα και σηµασία σε όσα θα συζητηθούν. 

Εάν ο επιλεγµένος χώρος δεν είναι ένας ήδη διακοσµηµένος µε το δικό του 

χαρακτήρα ( εστιατόριο, ξενοδοχείο ), τότε ο παράγων διακόσµηση είναι αυτός που θα 

δώσει χαρακτήρα στο επαγγελµατικό γεύµα και φυσικά πρέπει να συνδέεται άµεσα µε το 

ύφος της εταιρίας αλλά και το θέµα του meeting. Μια λάθος διακόσµηση δηµιουργεί 

σύγχυση και επικοινωνιακό πρόβληµα. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η επιλογή των προσκεκληµένων πρέπει να γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια και 

κυρίως να βασίζεται στην οµοιογένεια των προσκεκληµένων, όπως π.χ. συνεργάτες της 

εταιρίας, πελάτες, κλπ. ∆ιαφορετικά χρειάζεται µεγάλη προσοχή προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων. 

Συχνά τίθεται το ερώτηµα αν πρέπει να καλούνται οι σύζυγοι των προσκεκληµένων 

ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ληφθεί υπόψη η ώρα της δεξίωσης. Αν γίνει 

µεσηµέρι συνήθως δεν καλούνται οι σύζυγοι, αν όµως γίνει βράδυ, τότε κρίνεται σκόπιµο 

να παρευρίσκονται. Σε ένα καθαρά επαγγελµατικό γεύµα δεν παρευρίσκονται οι σύζυγοι 

όπως και όταν υπάρχει πρόβληµα χώρου ή προϋπολογισµού. Πάντοτε βέβαια ή θα 

κληθούν όλοι µε συζύγους ή χωρίς. 

Αν η πλειοψηφία των καλεσµένων είναι γυναίκες, η προσφορά ενός λουλουδιού θα 

ήταν ευπρόσδεκτη. 

Κατά τη διάρκεια του γεύµατος καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι χαιρετισµοί και οι 

οµιλίες. Αν όµως αυτό είναι αναπόφευκτο δεν πρέπει να διαρκούν πάνω από λίγα λεπτά 

και πάντοτε πριν από το φαγητό. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ MENU, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
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5.5. Τα οφέλη από την διοργάνωση ενός συνεδρίου 

 

Όλες οι συζητήσεις που γίνονται σχετικά µε τη σηµασία της συνεδριακής 

βιοµηχανίας τείνουν να εστιάζουν στα οικονοµικά οφέλη από τη διοργάνωση 

των συνεδρίων – πόσα χρήµατα ξοδεύουν οι σύνεδροι και οι συµµετέχοντες και 

πως µεταφράζεται αυτό για την οικονοµία της εκάστοτε κοινότητας. 

Για την ακρίβεια, τα τελευταία χρόνια έχουµε αφιερώσει αρκετό χρόνο και 

ενέργεια στην κατάρτιση έγκυρων οικονοµικών µετρήσεων, καθώς τα 

συνεδριακά κέντρα καλούνται πλέον να αποδείξουν την αξία τους και την 

απόδοση των, κατά το πλείστον, κρατικών επενδύσεων. 

Ωστόσο, τα συνέδρια δεν φέρνουν µόνο χρήµα – κάτι που οι περισσότεροι 

από εµάς ξεχνάµε, παραβλέποντας τον ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη του 

επιχειρηµατικού, εµπορικού, επενδυτικού και επαγγελµατικού περιβάλλοντος. 

Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι, σε τελική, αυτά τα µη-οικονοµικά οφέλη 

υπερτερούν κατά πολύ των καθαρά οικονοµικών και σίγουρα αξίζουν µία θέση 

στις συζητήσεις µας περί σηµασίας των συνεδρίων 

 

Κάποια από τα λιγότερα προφανή οφέλη των συνεδρίων είναι τα εξής : 

 

� Τα συνέδρια συνεπάγονται τουρισµό: Τα συνέδρια προσελκύουν 

πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες ίσως να µην επισκέπτονταν 

ποτέ τους συγκεκριµένους προορισµούς. Με την ευκαιρία του εκάστοτε 

συνεδρίου, τους δίνεται η ευκαιρία να δουν τι έχει να τους προσφέρει ο 

προορισµός αυτός, ενώ και ο προορισµός έχει την ευκαιρία και τον απαραίτητο 

χρόνο να τους «πουλήσει το προϊόν του». Ο προ και µετά συνεδριακός 

τουρισµός είναι ένα καθιερωµένο φαινόµενο, το οποίο συνοδεύει λίγο ή πολύ 

σχεδόν κάθε  event. 

  O γενικός κανόνας είναι ότι οι άνθρωποι που διανύουν µεγαλύτερες 

αποστάσεις για να φτάσουν στο συνεδριακό προορισµό είναι πιο πιθανό να 

συνδυάσουν τις εργασίες του συνεδρίου µε την διασκέδαση στον ελεύθερο 

χρόνο τους, ξοδεύοντας ασφαλώς χρήµατα για τον σκοπό αυτό. 

  Επίσης από την στιγµή που βιώνουν ό,τι έχει να τους προσφέρει ο 

προορισµός ως µέρος της συνεδριακής εµπειρίας και µένουν ικανοποιηµένοι 
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από αυτό, οι σύνεδροι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν µε τις οικογένειές τους 

ως τουρίστες αναψυχής. 

 

� Τα συνέδρια συνεπάγονται επιχειρηµατική δραστηριότητα:Τα 

συνέδρια «γεννούν», επίσης, επιχειρηµατική δραστηριότητα κατευθύνοντας το 

ενδιαφέρον όσων επιθυµούν επιχειρηµατική ανάπτυξη σε νέες επενδύσεις και 

προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει ότι η κοινότητα που 

φιλοξενεί τέτοιου είδους event έχει την δυνατότητα να ωφεληθεί από την 

παρουσία υψηλών στελεχών και υποψηφίων επενδυτών. 

 Τα συνεδριακά κέντρα δεν αποτελούν µόνο σηµεία συνάντησης. Μπορούν 

επίσης να λειτουργήσουν σαν «βιτρίνες» τοπικών προϊόντων και επενδυτικών 

ευκαιριών προς τα ηγετικά εταιρικά στελέχη που φιλοξενούν. Επίσης, βοηθούν 

στην προσέλκυση κοινού, το οποίο υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εύκολα 

προσβάσιµο. 

Ένα απλό συνέδριο στελεχών επιχειρήσεων µε µεγάλη επιρροή ή ειδικών στην 

τεχνολογία, για παράδειγµα, µπορεί να προσφέρει στην προβολή της πόλης 

πολύ περισσότερο από ό,τι µία πολύχρονη διαφηµιστική καµπάνια. 

 

� Τα συνέδρια συνεπάγονται επαγγελµατική ανάπτυξη:Τα µεγάλα 

events,όπως τα συνέδρια, συγκεντρώνουν τους ειδικούς κάθε τοµέα σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο ανταλλάσσονται  πληροφορίες και διαπιστώνεται η 

πρόοδος που έχει σηµειωθεί. 

 Το γεγονός αυτό, από µόνο του, συντελεί στη διάχυση της γνώµης στην τοπική 

κοινωνία και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων της. 

Τα ιατρικά συνέδρια προσφέρουν ένα πολύ καλό παράδειγµα. Όταν 

συναντώνται, οι κορυφαίοι ερευνητές και γιατροί εξετάζουν τις τελευταίες 

εξελίξεις και ανακαλύψεις στον τοµέα τους. Αποφασίζουν ποια στοιχεία είναι 

πιο σηµαντικά και ποιοι τοµείς είναι οι πιο υποσχόµενοι για το µέλλον – εν 

ολίγοις, όλα όσα θα ήθελε να γνωρίζει η τοπική ιατρική κοινότητα. 

Τις ίδιες δυνατότητες έχει και οποιασδήποτε άλλος επιστηµονικός ή µη 

επιστηµονικός τοµέας. Ας αναλογιστούµε, λοιπόν, τι συσσώρευση γνώσης, 

εµπειρίας και προοπτικών σηµαίνει για έναν τόπο η φιλοξενία συνεδρίων, 

εκθέσεων και εκδηλώσεων. 
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� Τα συνέδρια συνεπάγονται καλύτερη ποιότητα ζωής:Τέλος, τα 

συνεδριακά κέντρα και τα είδη των δραστηριοτήτων που αυτά υποστηρίζουν, 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής σε µια 

κοινότητα. 

 Για την επιβίωσή της, κάθε κοινότητα έχει ανάγκη από επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες που µπορούν να φέρουν χρήµατα στην τοπική οικονοµία. 

Και ακόµη περισσότερο, κάθε κοινότητα επιδιώκει ανάπτυξη εκείνων των 

δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο την καθηµερινή 

ζωή και το φυσικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας. 

 Η συνεδριακή δραστηριότητα όχι µόνο δεν παράγει αρνητικά 

αποτελέσµατα αλλά, επιπλέον, αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών που όλοι επιθυµούν, όπως το ελκυστικό περιβάλλον, τα 

πολιτιστικά δρώµενα κ.α., προσφέροντας, επιπλέον, σηµαντικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα προς όφελος όλων. 

 

5.6.Συνεδριακός Τουρισµός: η σπουδαιότητα του µεγαλύτερου και 

ισχυρότερου event της χώρας µας 

 

5.6.1. Ελλάδα και Συνεδριακός Τουρισµός: µια ανερχόµενη βιοµηχανία 

Τα τελευταία χρόνια έχει εφαρµοστεί µια νέα τουριστική πολιτική που ξεπερνάει τα 

στενά όρια του µαζικού τουρισµού και οδηγεί τη χώρα σ' ένα τουριστικό µοντέλο υυψψηηλλήήςς  

πποοιιόόττηηττααςς και πολλών θεµατικών πεδίων µε κυριότερο το συνεδριακό τουρισµό. 

Για τη σπουδαιότητα και τα οφέλη του συνεδριακού τουρισµού στην Ελλάδα, έχουν 

γραφεί αναρίθµητα άρθρα, ενώ έχουν αναλυθεί τα µεγάλα πλεονεκτήµατα της χώρας που 

µπορούν να την καταστήσουν στο µέλλον διεθνή συνεδριακό προορισµό. Ανάµεσα σ' 

αυτά είναι το κκλλίίµµαα, η θθάάλλαασσσσαα και η ύπαρξη ππααρρααθθααλλάάσσσσιιωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν, που 

καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση και προσφέρουν (εκτός από υψηλού επιπέδου συνεδριακή 

υποδοµή), ποικιλία από δραστηριότητες και υπηρεσίες, δηλαδή των γνωστών resorts. 

Πραγµατικά υπάρχουν πολλά rreessoorrttss στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και σε άλλες 

περιοχές ή νησιά όπως: Αστέρας Βουλιαγµένης, Lagonissi Grand Resort, τα δύο Sofitel 

Capsis στη Ρόδο και στην Κρήτη, Rodos Palace, Kipriotis Village, Porto Carras, Sani 

Resort, Elounda Beach, Grecotel Corfu Imperial κα. Μάλιστα κάποια από τα παραπάνω 

ξενοδοχεία έχουν αποκτήσει διεθνή φήµη λόγω της εντυπωσιακής τους τοποθεσίας. 
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Tα rreessoorrttss αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας σε σχέση µε άλλες 

χώρες που ενώ προσελκύουν πολύ σηµαντικότερο αριθµό διεθνών συνεδρίων (Βρετανία, 

Γερµανία, Γαλλία), υστερούν κλιµατολογικά και γεωφυσικά σε σχέση µε τη χώρα µας. Σ' 

αυτό συντελεί ότι οι µήνες µε τη µµεεγγααλλύύττεερρηη  σσυυννεεδδρριιαακκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ππααγγκκόόσσµµιιαα  

εείίννααιι  ΜΜάάιιοοςς,,  ΙΙοούύννιιοοςς,,  ΣΣεεππττέέµµββρριιοοςς  κκααιι  ΟΟκκττώώββρριιοοςς, δηλαδή εποχή που στην Ελλάδα ο 

καιρός είναι πολύ καλός.  

Τα rreessoorrttss είναι ιδανικά για τους ταξιδιώτες που θέλουν να συνδυάσουν την 

εργασία µε τις διακοπές (business and pleasure), ή και να παρατείνουν τη διαµονή τους 

µετά το συνέδριο. Υπάρχουν πολλές αίθουσες συνεδριάσεων σε ειδυλλιακό περιβάλλον 

καθώς έχουν θέα τη θάλασσα, το οποίο βοηθάει να χαλαρώσουν οι σύνεδροι, βελτιώνει τη 

διάθεση και µειώνει την ενδεχόµενη ένταση, ενώ διευκολύνει στην ανταλλαγή απόψεων 

και στη λήψη αποφάσεων.  

Επιπλέον τα rreessoorrttss δίνουν τη δυνατότητα στα άτοµα που συνοδεύουν τους 

σύνεδρους να περάσουν ευχάριστα τις ώρες που ο σύντροφος τους είναι απασχοληµένος 

µε το συνέδριο. Λόγω της τοποθεσίας τους, παρέχουν ευκαιρία για δραστηριότητες όπως 

θαλάσσια σπορ και κολύµπι σε πισίνες. Πολλά προσφέρουν αθλητικές εγκαταστάσεις 

όπως tennis, γήπεδα volley ή και golf, ενώ άλλα διαθέτουν υποδοµές για αναζωογόνηση 

και φροντίδα του σώµατος, δηλαδή γυµναστήρια, κέντρα θαλασσοθεραπείας, spa, 

εξειδικευµένο προσωπικό στην παροχή ψυχαγωγίας και άθλησης στους πελάτες 

(animateurs) ή ακόµα πλούσιους κήπους για βόλτες και χαλάρωση.  

Επίσης είναι κατάλληλα για εεννααλλλλααγγήή  χχώώρρωωνν στις επισιτιστικές εκδηλώσεις καθώς τα 

γνωστά rreessoorrtts στην Ελλάδα έχουν τουλάχιστον 4-5 εστιατόρια το καθένα. 

Πολλά ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στη χώρα σε εντυπωσιακές εκτάσεις και µε πλήθος 

επιχειρηµατικών και ψυχαγωγικών ανέσεων, είναι κατάλληλα για συνδυασµό 

επαγγελµατικών συναντήσεων και διακοπών. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα resorts 

προσφέρουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα στη χώρα στην προσπάθεια της για διεθνή 

συνεδριακή καταξίωση και µπορούν να αποτελέσουν το µοχλό για την κκααθθιιέέρρωωσσηη  ττηηςς  

ΕΕλλλλάάδδααςς  ωωςς  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ππρροοοορριισσµµοούύ. 

 

5.6.2. Κουλτούρα και Πρακτική 

Η µεγάλη σηµασία του σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ ως µµέέσσοουυ  σσυυµµππλλήήρρωωσσηηςς,,  

εεµµππλλοουυττιισσµµοούύ  και ββεελλττίίωωσσηηςς της ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς είναι αυτονόητη και 

προκύπτει ξεκάθαρα από τις τοποθετήσεις διακεκριµένων οµιλητών σήµερα. Ο 
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συνεδριακός τουρισµός αποδίδει, κατά κεφαλή, το δδιιππλλάάσσιιοο  ππεερρίίπποουυ  εειισσόόδδηηµµαα  ααππόό  όόττιι  

ττοο  κκλλαασσιικκόό  ππααρρααθθεερριισσττιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππαακκέέττοο. 

Κοινό χαρακτηριστικό εκείνων που συµµετέχουν σε σσυυννεεδδρριιαακκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς είναι 

το υυψψηηλλόό  µµοορρφφωωττιικκόό και εειισσοοδδηηµµααττιικκόό  ττοουυςς  εεππίίππεεδδοο. Πέραν από τη συνεδριακή 

δραστηριότητα, αυτή καθ' αυτή, έχουν ποικίλα ενδιαφέροντα για ενεργητικό τουρισµό, 

στην ικανοποίηση των οποίων επιδίδονται πριν και µετά τα συνέδρια (pre and post 

conference activities). Σ' αυτά συγκαταλέγονται κρουαζιέρες, γκόλφ, ναυταθλητισµός, 

τουρισµός περιπέτειας, γαστρονοµικές και οινικές απολαύσεις, κ.ο.κ. 

Η σσυυννεεδδρριιαακκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα προσφέρεται ιδιαίτερα για δωδεκάµηνο τουρισµό. 

Σε συνδυασµό µε άλλα συνθετικά στοιχεία της τουριστικής προσφοράς, ενισχύει την 

προσπάθεια δηµιουργίας χειµερινών προγραµµάτων που ενεργοποιούν ξενοδοχειακές και 

άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις καθώς και ανθρώπινο δυναµικό τα οποία αναγκαστικά 

αργούν, ιδίως στο πεντάµηνο Νοεµβρίου - Μαρτίου.  

Η Ελλάδα διαθέτει µµοοννααδδιικκάά  σσυυγγκκρριιττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα για τη διεκδίκηση 

µεγάλου µµεερριιδδίίοουυ  ττηηςς  σσυυννεεδδρριιαακκήήςς  ααγγοορράάςς. Ο συνεδριακός τουρισµός συνδυάζεται µε 

την περιήγηση αξιοθέατων και ιδίως αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, πράγµα που 

µας ενδιαφέρει αφού οι πολιτισµικοί µας πόροι µας προσδίδουν σαφές συγκριτικό 

πλεονέκτηµα. Σήµερα οι κκοορρυυφφααίίοοιι  φφοορρεείίςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  σσυυννεεδδρρίίωωνν, σκέπτονται την 

Ελλάδα ως προορισµό όπου οι σύνεδροι αναζητούν τις επαγγελµατικές, επιστηµονικές και 

πολιτιστικές τους ρίζες.. 

Επιπροσθέτως, οι περισσότερες ττοουυρριισσττιικκέέςς  ααννααππττυυγγµµέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  

µµααςς διαθέτουν αξιόλογες ξενοδοχειακές µονάδες µε συνεδριακές εγκαταστάσεις 

κατάλληλες για την διεξαγωγή συνεδριακών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. 

Παρ' όλα αυτά, βρισκόµαστε σε µια ααππεελλππιισσττιικκάά  χχααµµηηλλήή  θθέέσσηη στην κατάταξη των 

συνεδριακών προορισµών. Προκειµένου να βελτιώσουµε την θέση µας, είναι ανάγκη να 

εντοπίσουµε "τι και τις πταίει". Αλλά ακόµα πιο σηµαντικό είναι να δούµε όλοι µαζί, ο 

καθένας από τον τοµέα ευθύνης του, µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο τι πρέπει να 

κάνουµε για να διεκδικήσουµε και να πάρουµε το µερίδιο ττηηςς  σσυυννεεδδρριιαακκήήςς  ααγγοορράάςς  πποουυ  

µµπποορρεείί  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  µµααςς  ααννήήκκεειι. 

Ενδεικτικά, ας δούµε κάποια από τα σσυυµµππττώώµµαατταα και ας κάνουµε κάποιες 

αναγωγές ξεκινώντας από την εποχικότητα που σίγουρα συνδέεται µε την ανάπτυξη του 

σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ και των σσυυγγγγεεννώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ:  
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Το πεντάµηνο Νοεµβρίου - Μαρτίου αντιπροσωπεύει µόλις το 1100,,0033%% των 

ττοουυρριισσττιικκώώνν  µµααςς  ααφφίίξξεεωωνν, ενώ για τις δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς , το ποσοστό είναι ακόµα 

ζοφερότερο, µόλις 44,,0033%% µε πτωτική τάση. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των τουριστικών αφίξεων για τις ανταγωνίστριες χώρες, 

κατά το χειµερινό πεντάµηνο έχουν ως εξής::  ΙΙσσππααννίίαα  2255,,8844%%,, ΤΤοουυρρκκίίαα  2200,,5544%%,,  

ΚΚύύππρροοςς  1199,,1122%%,,  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα  2288,,9955%%,,  ΑΑίίγγυυππττοοςς  3399,,4422%%..  

Τα αίτια αυτού του φαινοµένου πρέπει προφανώς να αναζητηθούν στην 

περιορισµένη ππρροοσσφφοορράά  εειιδδιικκώώνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυπποοδδοοµµώώνν και ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  που 

επιτρέπουν την ευχάριστη απασχόληση του ελεύθερου χρόνου των τουριστών κατά την 

χχεειιµµεερριιννήή  αλλά και την εκτός ααιιχχµµήήςς  ππεερρίίοοδδοο, µε κυρίαρχα στοιχεία τις συνεδριακές, 

wellness και γκολφικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

Ας δούµε πρώτα τις αντικειµενικές ααδδυυννααµµίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  

ττοουυρριισσµµοούύ::  

 

1. Ασφαλώς οι ελλείψεις σε εειιδδιικκήή  ττοουυρριισσττιικκήή  υυπποοδδοοµµήή που προαναφέρθηκε, 

συµπεριλαµβανοµένης και της σσυυννεεδδρριιαακκήήςς,, αποτελούν σσοοββααρρόό  αανναασσττααλλττιικκόό  

ππααρράάγγοονντταα. Ιδιαίτερα η έλλειψη έστω και ενός αυτοτελούς συνεδριακού κέντρου που θα 

µπορεί να φιλοξενεί πολύ µεγάλα συνέδρια µε συνδυασµό µάλιστα µε µεγάλους 

εκθεσιακούς χώρους, όταν όλοι οι ανταγωνιστές µας τα διαθέτουν, εξηγεί γιατί δεν 

παίρνουµε µεγάλα συνέδρια. ((ΤΤοο  πποολλύύππααθθοο  σσυυννεεδδρριιαακκόό  κκααιι,,  ίίσσωωςς  εεκκθθεεσσιιαακκόό  κκέέννττρροο,,  ττηηςς  

ΑΑθθήήννααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  αακκόόµµαα  υυππόό  σσκκέέψψηη  κκααιι  µµεελλέέττηη)).. 

 

2. Υστερούµε σε γγεεννιικκέέςς  υυπποοδδοοµµέέςς, αλλά ευτυχώς έχουµε θετικές εξελίξεις σ' αυτό 

τον τοµέα, χάρη στα ΚΚοοιιννοοττιικκάά  ΠΠλλααίίσσιιαα  ΣΣττήήρριιξξηηςς αλλά και στους ΟΟλλυυµµππιιαακκοούύςς  

ΑΑγγώώννεεςς  ττοουυ  22000044. 

 

         Η έλλειψη σσυυννεεδδρριιαακκήήςς  κκοουυλλττοούύρρααςς και η συνειδητοποίηση της µεγάλης σηµασίας 

της για τον τουρισµό και, κατ' επέκταση, για το σύνολο της οικονοµίας της χώρας µας. 

ΣΣυυννεεδδρριιαακκήή  υυπποοδδοοµµήή όµως, δεν είναι µόνα τα συνεδριακά κέντρα - µικρά και 

µεγάλα - καθώς και οι ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκέέςς  κκλλίίννεεςς που τα εξυπηρετούν. Είναι η σωστή διάταξη 

των συνεδριακών χώρων, ο κατάλληλος και σύγχρονος εξοπλισµός, η ποικιλία µεγάλων 

και µικρών αιθουσών (break out rooms) καθώς και οι συµπληρωµατικοί εκθεσιακοί 

χώροι. Είναι ο σωστός φωτισµός, τα κατάλληλα βάθρα οµιλητών (podia), τα spot lights, οι 
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µεγάλες οθόνες (σταθερές και κινητές), τα κατάλληλα µηχανήµατα προβολής (overhead, 

Icd και video projector) και, γενικά, εφαρµογές πολυµέσων. Σε όλα αυτά, µε λίγες 

τιµητικές εξαιρέσεις, υστερούµε πολύ… 

 

 

5.6.3. Συντονισµός Πολιτείας και Ιδιωτών για την Ανάπτυξη και Προβολή του 

Συνεδριακού Τουρισµού: η Αξιοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων 

Η κληρονοµιά των ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν  ΑΑγγώώννωωνν διαφέρει από πόλη σε πόλη και το 

αυξανόµενο κόστος της διοργάνωσης εµποδίζει πολλές πόλεις από το να 

προγραµµατίσουν τη µµεετταα--οολλυυµµππιιαακκήή τους περίοδο. Η ττοουυρριισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή κι 

αξιοποίηση της διοργανώτριας πόλης και κατ' επέκταση χώρας αποτελεί παράγοντα κλειδί 

της ολυµπιακής κληρονοµιάς. Η αξιοποίηση των ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν  ΑΑγγώώννωωνν ώστε να 

αντληθούν τουριστικά οφέλη απαιτεί νέες ή ισχυροποιηµένες συµµαχίες του ιδιωτικού µε 

τον δηµόσιο τοµέα, του αθλητικού µε τον τουριστικό, των διοργανωτών κοινωνικών 

εκδηλώσεων και των χορηγών. Η αξιοποίηση των ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν απαιτεί προσοχή στη ροή 

του εισερχοµένου τουρισµού κατά τη διάρκεια των Αγώνων, αποτελεσµατική χρήση των 

ΜΜΜΜΕΕ για την προβολή της χώρας και των προορισµών της καθώς και στρατηγική χρήση 

των δδιιεεττααιιρριικκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν. Η αποτελεσµατική αξιοποίηση των αθλητικών διοργανώσεων 

κι ειδικά των ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν, είναι µια σχετικά καινούργια τέχνη. 

Στη σηµερινή εποχή των MMeeddiiaa, η εειικκόόνναα  µµιιααςς  ππόόλληηςς είναι εξίσου σηµαντική µε 

την πραγµατικότητα της. Το να δηµιουργήσει κανείς µια αασσττιικκήή  εειικκόόνναα σήµερα είναι 

εξαιρετικά σηµαντικό γιατί µας παρέχει ένα πνευµατικό καταφύγιο σ' ένα κόσµο που έχει 

γίνει τόσο µικρός ώστε να φαίνεται ά-τόπος. Οι ΟΟλλυυµµππιιαακκοοίί  ΑΑγγώώννεεςς αποτελούν µια 

µοναδική ευκαιρία για να αποδείξει κανείς την διοργανώτρια πόλη στον κόσµο και να 

κκεεφφααλλοοπποοιιήήσσεειι  τταα  κκέέρρδδηη  ααππόό  ττηηνν  οολλυυµµππιιαακκήή  κκλληηρροοννοοµµιιάά για τα επόµενα χρόνια. Η 

δδιιεεθθννοοπποοίίηησσηη αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες οικονοµικής ανάπτυξης 

µιας µοντέρνας µητρόπολης.  

Η ΒΒααρρκκεελλώώννηη είναι ένα άριστο παράδειγµα πόλης που έχει προγραµµατίσει την 

µµεετταα--οολλυυµµππιιαακκήή  ττηηςς  κκλληηρροοννοοµµιιάά. Όσον αφορά την περίπτωση της ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς  ένα από 

τα µακροπρόθεσµα σηµαντικά οφέλη της χώρας είναι η αύξηση ττοουυ  ππρρεεσσττίίζζ και της 

ααννααγγννωωσσιιµµόόττηηττααςς της χώρας ως ιδανικού προορισµού εταιρικών συσκέψεων και 

ταξιδιών κινήτρου. Η άνοδος του προφίλ και της ελκυστικότητας της διοργανώτριας 

πόλης πέραν του 2000 είναι ένα αναµφισβήτητο γεγονός. Ο τοµέας του εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  

ττοουυρριισσµµοούύ (συσκέψεις, εταιρικά ταξίδια, συνέδρια κι εκθέσεις) αντιπροσωπεύει 77δδιιςς  $$  γγιιαα  
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ττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς. Οι ΟΟλλυυµµππιιαακκοοίί υπήρξαν καταλύτης για την εξασφάλιση 

της επιχειρηµατικής συνέχειας στη νέα χιλιετία. 

Παραδοσιακά οι διοργανώτριες πόλεις και χώρες λάνσαραν κάποια ττοουυρριισσττιικκήή  

κκααµµππάάννιιαα συνδεδεµένη µε τους ΟΟλλυυµµππιιαακκοούύςς. Θα εξετάσουµε δύο περιπτώσεις 

καφαλοποίησης των αποτελεσµάτων, τη Βαρκελώνη και το Σίδνεϊ. Στη Βαρκελώνη 

συστήθηκε το 1993 ένα κοινό σώµα για την τουριστική προώθηση και προβολή της πόλης 

από το ∆ηµαρχείο, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Όσον αφορά την περίπτωση της Αυστραλίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η 

Αυστραλία µετά βίας αναφερόταν στη διεθνή σκηνή, από τη στιγµή όµως που ανέλαβε 

τους Αγώνες τα πράγµατα θ' άλλαζαν ριζικά. Οι ΟΟλλυυµµππιιαακκοοίί έδωσαν τη δυνατότητα στην 

Αυστραλία να αγωνιστεί εεππίί  ίίσσοοιιςς  όόρροοιιςς µε την Ευρώπη, την Αµερική, την Ασία και την 

Αφρική. Της έδωσαν πρόσβαση σε αγορές όπου δεν θα έφτανε ποτέ. Φυσικά κάτι τέτοιο 

δεν έγινε αυτόµατα µε την ανάληψη της διοργάνωσης, αλλά µε συστηµατική και επίπονη 

προετοιµασία, ακριβώς όπως αυτή των αθλητών. 

 

5.6.4. Συνεδριακός Τουρισµός και Marketing  

Στην εποχή µας, η ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα είναι ένα σσηηµµααννττιικκόό  εερργγααλλεείίοο του σσύύγγχχρροοννοουυ  

MMaarrkkeettiinngg.. Τόσο πολύτιµο και αναγκαίο, όσο οι ππωωλλήήσσεειιςς και τα ΝΝέέαα  ΠΠρροοϊϊόόνντταα. Πριν 

από είκοσι µόλις χρόνια, µπορείτε να φανταστείτε πως υπήρχαν επιχειρήσεις µεγάλου 

µεγέθους που δεν διέθεταν καθόλου όχι µόνο ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς αλλά ούτε και 

την ζωτική ακόµα ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  MMaarrkkeettiinngg. Οι ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης, ο 

ανταγωνισµός και αυτή ακόµα η εξέλιξη της Αγοράς σε πεδίο συγκρούσεων όπου η 

πληροφορία, η ταχύτητα και η ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα είναι απαραίτητα στοιχεία της δοµής µίας 

επιχείρησης, έφεραν σαρωτικές αλλαγές σσττοονν  ττρρόόπποο  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρεείίνν. Σ' αυτόν τον τρόπο, 

ανάµεσα στις πολλές αλλαγές προστέθηκε και η αναγκαιότητα του δδώώρροουυ  σσαανν  µµέέσσοονν  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς. Η αναγκαιότητα αυτή, εξελίχθηκε και η ίδια αφού δεν µπορούσε 

διαφορετικά να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στις λειτουργίες της επιχείρησης. 

Έτσι µπορούµε να µιλάµε για δδώώρραα  ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν  ΣΣχχέέσσεεωωνν, δδώώρραα  VVIIPPSS, δδώώρραα  

ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν, δδώώρραα  ΣΣυυννεεδδρρίίωωνν, αλλά και πολλές ακόµα οµαδοποιήσεις 

συγκεκριµένων ααννααγγκκώώνν  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς. Και όµως, σήµερα δεν θα έπρεπε να µιλάµε για 

επιχειρηµατικά δώρα η να χρησιµοποιούµε εκφράσεις του τύπου, δώρα επιχειρήσεων και 

δώρα Συνεδρίων. Στον κόσµο µας, δεν υπάρχουν τέτοια δώρα…. 

Υπάρχουν µόνο δδώώρραα  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ και µέσα από τα δώρα αυτά µπορεί να αασσκκηηθθεείί  

πποολλιιττιικκήή  MMaarrkkeettiinngg µε συγκεκριµένους στόχους - βραχυπρόθεσµους ή και 
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µακροπρόθεσµους - που να περιλαµβάνουν όλα αυτά τα πολύτιµα στοιχεία που διατηρούν 

την επαφή µε το προϊόν και την επιχείρηση. 

Υπάρχουν και σήµερα επιχειρήσεις, που επιµένουν να δωρίζουν στα συνέδρια τους 

αντικείµενα σπαταλώντας το πποολλύύττιιµµοο  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκόό  ττοουυςς  bbuuddggeett χωρίς καµία 

ρεαλιστική άποψη για τις προς τα έξω ανάγκες της ίδιας της επικοινωνίας τους, χωρίς 

καµία πολιτική που να έχει εκφραστεί µέσα από τα γραφεία της διεύθυνσης Marketing και 

πολύ συχνά, χωρίς κκααµµίίαα  ααιισσθθηηττιικκήή. 

Και όµως, µπορείς να ασκήσεις πποολλιιττιικκήή  MMaarrkkeettiinngg µέσα από τα δδώώρραα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς που να συνδέεται µάλιστα µε άριστο τρόπο µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που παρέχεις. 

Με άλλα λόγια δηλαδή, όταν π.χ. εµπορεύεσαι αυτοκίνητα, χρειάζεσαι κάτι µεταλλικό, 

λαµπερό, σύγχρονο, που να εκφράζει το ddeessiiggnn, τη στιβαρότητα , τη τεχνολογία, τη Νέα 

Εποχή, τη µοναδικότητα της φίρµας…και µέσα από τέτοιες επιλογές να ασκήσεις 

πολιτική MMaarrkkeettiinngg για τα επόµενα χρόνια όπου τα δώρα Επικοινωνίας θα ακολουθούν 

µια συγκεκριµένη συλλογιστική πού θα ταιριάζει µε την φιλοσοφία της επιχείρησης και 

όχι την επόµενη χρονιά να δωρίσεις απλά , έστω ένα πολύ καλό καλάθι µε κρασιά. Κάτι 

τέτοιο, βεβαίως θα είναι πού καλό και ακριβό δώρο, δεν θα ήταν όµως ποτέ, ένα δώρο µε 

πποολλιιττιικκήή  MMaarrkkeettiinngg. 

Ακόµα και αν το ΣΣυυννέέδδρριιοο αφορά µόνον τους ανθρώπους που απαρτίζουν το δυναµικό 

µίας επιχείρησης και δεν περιλαµβάνονται Σύνεδροι από το εξωτερικό περιβάλλον της 

ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ, (πελάτες, επιστήµονες, δηµοσιογράφοι, αναλυτές κλπ) ακόµη και τότε, 

µπορείς να ασκήσεις πολιτική Marketing δωρίζοντας στο ανθρώπινο δυναµικό σου δώρα 

που έχουν σχεδιαστεί να εµπεριέχουν την φιλοσοφία της επιχείρησης δηµιουργώντας τους 

την ευγενή διάθεση για µεγαλύτερη προσπάθεια, την πίστη για την επιτυχία, αλλά και την 

υπενθύµιση πως είναι όλοι τους απαραίτητοι κρίκοι της αλυσίδας ενός επαγγελµατικού 

φορέα µε οράµατα. Στοιχεία που µε την σειρά τους θα βοηθήσουν την ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  της 

επιχείρησης προς τα έξω, µε µία ∆υναµική τέτοια, ώστε να συµβαδίζει µε τις βασικές 

επιλογές της δδιιεεύύθθυυννσσηηςς  MMaarrkkeettiinngg..  

 

5.6..5. O Συνεδριακός Τουρισµός ∆ιεθνώς και στην Ελλάδα 

11..  ΑΑππόό  τταα  ααπποοσσππαασσµµααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν,,  σσυυννάάγγεεττααιι  όόττιι  οο  σσυυννεεδδρριιαακκόόςς  

ττοουυρριισσµµόόςς  κκααλλύύππττεειι  ττοο  33--44%%  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν  ααλλλλοοδδααππώώνν  ττοουυρριισσττώώνν  δδιιεεθθννώώςς  

κκααιι  ττοο  66--77%%  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εειισσρροοήήςς  ττοουυρριισσττιικκοούύ  σσυυννααλλλλάάγγµµααττοοςς..  ΣΣεε  ααρρκκεεττέέςς  όόµµωωςς  ααππόό  ττιιςς  
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µµιικκρρόόττεερρεεςς  ββοορρεειιοοεευυρρωωππααϊϊκκέέςς  κκααιι  σσεε  οορριισσµµέέννεεςς  κκεεννττρροοεευυρρωωππααϊϊκκέέςς  χχώώρρεεςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  

πποολλλλέέςς  ααππόό  ττιιςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  ππρρωωττεεύύοουυσσεεςς  κκααιι  µµεεγγααλλοουυππόόλλεειιςς,,  ηη  οοιικκοοννοοµµιικκήή  σσηηµµαασσίίαα  ττοουυ  

σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοονν  ττοουυρριισσττιικκόό  ττοοµµέέαα  ωωςς  σσύύννοολλοο  φφααίίννεεττααιι  νναα  

υυππεερρββααίίννεειι  ααρρκκεεττάά  ττοουυςς  δδιιεεθθννεείίςς  µµέέσσοουυςς  όόρροουυςς  πποουυ  ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκαανν..  

  

  22..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάπποοψψηη  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς  ττοουυ  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ,,  µµεε  ββάάσσηη  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηη  

ππεερριιόόδδοουυ  11998877--9999,,  ηη  χχώώρραα  µµααςς  φφααίίννεεττααιι  νναα  κκααττέέχχεειι  µµιιαα  ααππόό  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  σσττηηνν  

ΕΕυυρρώώππηη  ((11--22%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  ααρριιθθµµοούύ  ττωωνν  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  πποουυ  

κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMeeeettiinnggss  AAssssoocciiaattiioonn  ((IICCCCAA))  τταα  ππρρόόσσφφαατταα  χχρρόόννιιαα))..  

ΓΓεεννιικκάά  µµπποορρεείί  νναα  λλεεχχθθεείί  όόττιι  οο  ββααθθµµόόςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ  σσττηηνν  

ΕΕλλλλάάδδαα  εείίννααιι  µµέέττρριιοοςς..  

  

  33..  ΗΗ  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  φφααίίννεεττααιι  νναα  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  ττοο  4400%%  ππεερρίίπποουυ  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  

σσυυννεεδδρριιαακκήήςς  κκίίννηησσηηςς  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  εεννώώ  σσηηµµααννττιικκάά  εείίννααιι  τταα  µµεερρίίδδιιαα  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς,,  

ττηηςς  ∆∆ωωδδεεκκααννήήσσοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς..  

  

  44..  ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα,,  σσεε  ππααγγκκόόσσµµιιοο  εεππίίππεεδδοο,,  ηη  σσυυννεεδδρριιαακκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  

ααννααππττύύσσσσεεττααιι  µµεε  σσχχεεττιικκάά  χχααµµηηλλοούύςς  ρρυυθθµµοούύςς  ((µµεεττααξξύύ  11  κκααιι  22%%))..  ΓΓιιαα  ττηηνν  χχώώρραα  µµααςς  ηη  

κκίίννηησσηη  φφααίίννεεττααιι  νναα  κκυυµµααίίννεεττααιι  ααππόό  έέττοοςς  σσεε  έέττοοςς  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα,,  χχωωρρίίςς  όόµµωωςς  σσααφφήή  

ααννοοδδιικκήή  ήή  κκααθθοοδδιικκήή  ττάάσσηη..  

  

  55..  ΟΟιι  κκυυρριιόόττεερρεεςς  ππηηγγέέςς  ζζήήττηησσηηςς  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  εείίννααιι  δδύύοο,,  δδηηλλ..  τταα  δδιιάάφφοορραα  

εείίδδηη  οορργγααννώώσσεεωωνν  ((εεππιισσττηηµµοοννιικκώώνν,,  εεππααγγγγεελλµµααττιικκώώνν,,  κκ..άά..))  ααππόό  ττηη  µµεερριιάά  ((aassssoocciiaattee  

mmaarrkkeett)),,  πποουυ  κκααλλύύππττεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  ττοο  ήήµµιισσυυ  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  κκίίννηησσηηςς  κκααιι  οοιι  µµεεγγάάλλεεςς;;  

κκυυρρίίωωςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ((ccoorrppoorraattee  mmaarrkkeett))  ααππόό  ττηηνν  άάλλλληη,,  πποουυ  κκααλλύύππττοουυνν  µµεενν  µµιικκρρόόττεερροο  

µµέέρροοςς  ττηηςς  κκίίννηησσηηςς    σσεε  ααρριιθθµµοούύςς  ααλλλλάά  ααρρκκεεττάά  µµεεγγααλλύύττεερροο  µµέέρροοςς  ττοουυ  οοιικκοοννοοµµιικκοούύ  

ααννττιικκεειιµµέέννοουυ,,  λλόόγγωω  υυψψηηλλόόττεερρηηςς  κκααττάά  κκεεφφααλλήήνν  δδααππάάννηηςς..  

  

  66..  ΟΟ  σσυυννεεδδρριιαακκόόςς  ττοουυρριισσµµόόςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  γγεεννιικκόόττεερραα  µµιικκρρόόττεερροο  ββααθθµµόό  εεπποοχχιικκόόττηηττααςς  

ααππόό  ττοο  ττοουυρριισσµµόό  σσυυννοολλιικκάά  κκααθθώώςς  κκααιι  εεπποοχχιικκήή  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκόότταατταα  µµεε  ττηη  µµεεγγάάλληη  µµάάζζαα  

ττοουυ  γγεεννιικκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ..  
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  77..  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  ααιιχχµµήήςς  ττηηςς  σσυυννεεδδρριιαακκήήςς  κκίίννηησσηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίννααιι  ττοο  ττρρίίµµηηννοο  ΑΑππρριιλλίίοουυ--

ΙΙοουυννίίοουυ  ((µµεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  4400%%))..  ΑΑκκοολλοουυθθεείί  ττοο  ττρρίίµµηηννοο  ΙΙοουυλλίίοουυ--ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  ((µµεε  3355%%  

ππεερρίίπποουυ))  κκααιι  ττοο  ττρρίίµµηηννοο  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ--∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  ((µµεε  1155%%  ππεερρίίπποουυ))..  ΗΗ  κκίίννηησσηη  ττοο  ττρρίίµµηηννοο  

ΙΙααννοουυααρρίίοουυ--ΜΜααρρττίίοουυ  εείίννααιι  χχααµµηηλλήή,,  µµεε  µµεερρίίδδιιοο  σσυυγγκκρρίίσσιιµµοο  µµεε  εεκκεείίννοο  ττοουυ  γγεεννιικκοούύ  

ττοουυρριισσµµοούύ..  

  

88..  ΗΗ  µµέέσσηη  ηηµµεερρήήσσιιαα  δδααππάάννηη  ααννάά  σσυυννεεδδρριιαακκόό  εεππιισσκκέέππττηη  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  πποολλλλααππλλάάσσιιαα  ττοουυ  

ααννττίίσσττοοιιχχοουυ  µµεεγγέέθθοουυςς  γγιιαα  ττοο  γγεεννιικκόό  ττοουυρριισσµµόό  ((έέωωςς  κκααιι  δδεεκκααππλλάάσσιιαα))..  ΕΕππεειιδδήή  όόµµωωςς  ηη  µµέέσσηη  

δδιιάάρρκκεειιαα  ππααρρααµµοοννήήςς  ττωωνν  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  εεππιισσκκεεππττώώνν  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  µµεεττααξξύύ  44  κκααιι  55  ηηµµεερρώώνν  

κκααιι  εείίννααιι  γγεεννιικκάά  ββρρααχχύύττεερρηη  ααππ''  όό,,ττιι  σσυυµµββααίίννεειι  µµεε  ττοο  γγεεννιικκόό  ττοουυρριισσµµόό,,  ηη  µµέέσσηη  δδααππάάννηη  ααννάά  

σσυυννεεδδρριιαακκόό  εεππιισσκκέέππττηη  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  µµεενν  νναα  εείίννααιι  υυψψηηλλόόττεερρηη,,  σσεε  σσύύγγκκρριισσηη  µµεε  ττοονν  γγεεννιικκόό  

ττοουυρριισσµµόό  ααλλλλάά  σσεε  µµιικκρρόόττεερροο  ββααθθµµόό  ((δδιιππλλάάσσιιαα  έέωωςς  ττεεττρρααππλλάάσσιιαα))..  

  

  99..  ΓΓιιαα  ττιιςς  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  ττοο  µµέέσσοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττωωνν  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  

ααππόό  άάπποοψψηη  ααρριιθθµµοούύ  σσυυννέέδδρρωωνν  δδιιααµµοορρφφώώννεεττααιι  δδιιεεθθννώώςς  µµεεττααξξύύ  550000  κκααιι  11000000  ααττόόµµωωνν..  

ΣΣυυννοολλιικκάά  όόµµωωςς  ττοο  µµέέσσοο  µµέέγγεεθθοοςς  εείίννααιι  αακκόόµµαα  µµιικκρρόόττεερροο..  

  

1100..  ΤΤοο  µµέέσσοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττωωνν  σσυυννεεδδρρίίωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  υυπποολλεείίππεεττααιι  κκααττάά  πποολλύύ  ττοουυ  δδιιεεθθννοούύςς  

µµέέσσοουυ  όόρροουυ  κκααιι  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  117700  άάττοοµµαα..  ΑΑυυττόό  φφααίίννεεττααιι  νναα  σσυυννδδέέεεττααιι  κκααιι  

µµεε  ττηηνν  σσχχεεττιικκάά  ππεερριιοορριισσµµέέννηη  ππρροοσσφφοορράά  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  χχωωρρώώνν  µµεεγγάάλληηςς  χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  

κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  µµεε  ττοονν  γγεεννιικκάά  χχααµµηηλλόό  ββααθθµµόό  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ  

σσττηη  χχώώρραα..  

  

  1111..  ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  σσυυννέέδδρριιοο  ττεείίννεειι  νναα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  ππρρόόσσθθεεττηη  ζζήήττηησσηη  γγεεννιικκώώνν  

ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττηη  χχώώρραα  ππρροοοορριισσµµοούύ,,  µµεε  ττρρόόπποουυςς  όόππωωςς,,  ηη  εεππιιµµήήκκυυννσσηη  ττηηςς  

δδιιααµµοοννήήςς  ττοουυ  σσυυννέέδδρροουυ,,  ηη  ττααυυττόόχχρροοννηη  εεππίίσσκκεεψψηη  ααππόό  σσυυννοοδδοούύςς  ττοουυ  σσυυννέέδδρροουυ  ((σσυυζζύύγγοουυ,,  

ττέέκκννωωνν  κκλλππ..)),,  γγιιαα  σσκκοοπποούύςς  γγεεννιικκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ  κκ..άά..  ΣΣεε  οορριισσµµέέννεεςς  χχώώρρεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  

δδιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  σσυυννέέδδρροουυ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλεείίττααιι  µµέέχχρριι  

κκααιι  µµίίαα  αακκόόµµαα  δδιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..  

  

  1122..  ΗΗ  σσυυννοολλιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  χχώώρρωωνν  σσττηη  χχώώρραα  µµααςς  γγιιαα  σσυυννεεδδρριιαακκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  άάννωω  ττωωνν  
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110000  ααττόόµµωωνν  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  ααρρκκεεττάά  µµεεγγάάλληη  ((115500  χχιιλλ..  ππεερρίίπποουυ  θθέέσσεειιςς))..  ΟΟιι  χχώώρροοιι  ββέέββααιιαα  εείίννααιι  

κκααττάά  κκααννόόνναα  πποολλύύσσκκοοπποοιι  κκααιι  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσυυχχννάά    κκααιι  γγιιαα  πποολλλλάά  άάλλλλαα  εείίδδηη  

εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ((εεοορρτταασσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  ππααρραασσττάάσσεειιςς,,  δδιιααλλέέξξεειιςς,,  ππααρροουυσσιιάάσσεειιςς  κκ..άά..))..  ΣΣεε  

κκάάθθεε  όόµµωωςς  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ααππόό  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττηηςς  χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  ττηηςς  σσυυννεεδδρριιαακκήήςς  υυπποοδδοοµµήήςς  ,,  οοιι  

δδυυννααττόόττηηττεεςς  υυπποοδδοοχχήήςς  υυππεερρββααίίννοουυνν  κκααττάά  πποολλύύ την ζήτηση. ΑΑππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττηηςς  

ππρροοσσφφοορράάςς  σσττεεννόόττηηττααςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  µµόόννοο  σσττιιςς  µµεεγγάάλληηςς  χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  σσύύγγχχρροοννεεςς  

εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  εεννώώ  άάλλλλεεςς  ααδδυυννααµµίίεεςς  εεννττοοππίίζζοοννττααιι  κκύύρριιαα  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  µµέέρροουυςς  ττηηςς  εειιδδιικκήήςς  

υυπποοδδοοµµήήςς  κκααιι  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  

  

  1133..  ΗΗ  ύύππααρρξξηη  κκααιι  ηη  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττόόσσοο  ττηηςς  γγεεννιικκήήςς  υυπποοδδοοµµήήςς  όόσσοο  κκααιι  ττηηςς  

εειιδδιικκήήςς  υυπποοδδοοµµήήςς  κκααιι  ττοουυ  κκααττάάλλλληηλλαα  εεκκππααιιδδεευυµµέέννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  --  πποουυ  σσυυννααρρττώώννττααιι  κκααιι  

µµεε  ττοο  γγεεννιικκόόττεερροο  εεππίίππεεδδοο  ααννάάππττυυξξηηςς  µµιιααςς  χχώώρρααςς  ήή  µµιιααςς  ππεερριιοοχχήήςς  --  δδιιααδδρρααµµααττίίζζοουυνν  

κκρρίίσσιιµµοο  ρρόόλλοο  σσττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ..  ΑΑυυττόό  γγίίννεεττααιι  σσααφφέέςς  κκααιι  ααππόό  ττηη  

γγεεωωγγρρααφφιικκήή  κκααττααννοοµµήή  ττοουυ  δδιιεεθθννώώςς..  

  

1144..  ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ηη  ππρρόόοοδδοοςς  ααππόό  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  µµέέττρρωωνν  κκααιι  ττηηςς  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννηηςς  

µµέέρριιµµννααςς  ττοουυ  δδηηµµοοσσίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ  εείίννααιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  

ππεερριιοορριισσµµέέννηη..  ΗΗ  κκρρααττιικκήή  ππααρρέέµµββαασσηη  έέχχεειι  οουυσσιιαασσττιικκάά  ππεερριιοορριισσττεείί  σσττηηνν  εεππιιδδόόττηησσηη  ττηηςς  

κκαατταασσκκεευυήήςς  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  µµιικκρρήήςς  ήή  µµεεσσααίίααςς  χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς..  

    

1155..  ΣΣηηµµααννττιικκόόττεερρηη  εείίννααιι  ηη  ππρρόόοοδδοοςς  ααππόό  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττηηςς  γγεεννιικκήήςς  υυπποοδδοοµµήήςς..  ΜΜεε  τταα  έέρργγαα  

κκααιι  ττιιςς  λλοοιιππέέςς  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  πποουυ  εεννττάάσσσσοοννττααιι  σστταα  δδιιααδδοοχχιικκάά  ΚΚοοιιννοοττιικκάά  ΠΠλλααίίσσιιαα  ΣΣττήήρριιξξηηςς,,  

εεξξοοππλλίίζζεεττααιι  σσιιγγάά--σσιιγγάά  ττηη  χχώώρραα  µµεε  σσύύγγχχρροοννηη  υυπποοδδοοµµήή  κκααιι  ββεελλττιιώώννεεττααιι  ααπποοφφαασσιισσττιικκάά  ττηηςς  

εειικκόόννααςς  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  άάπποοψψηη  ααυυττήή..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  σσεε  όόττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  τταα  έέρργγαα  γγιιαα  

ττηηνν  ΟΟλλυυµµππιιάάδδαα  ττοουυ  22000044  θθαα  ββεελλττιιώώσσοουυνν  γγρρηηγγοορρόόττεερραα  κκααιι  ααπποοφφαασσιισσττιικκόόττεερραα  ττηηνν  

υυπποοδδοοµµήή  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή,,  ππρράάγγµµαα  πποουυ  σσυυµµββάάλλεειι  κκααιι  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  

εελλκκυυσσττιικκόόττηηττααςς  ττηηςς  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσααςς  ωωςς  ττόόπποουυ  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  σσυυννεεδδρρίίωωνν  

  

  1188..  ΕΕίίννααιι  ααρρκκεεττέέςς  οοιι  µµοοννάάδδεεςς  πποουυ  αασσκκοούύνν  µµιιαα  εεννεερργγόό  κκααιι  σσυυγγκκρροοττηηµµέέννηη  πποολλιιττιικκήή  

ππααρροουυσσίίαασσηη  σσττιιςς  εειιδδιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  κκααιι  τταα  φφόόρραα  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί  δδιιεεθθννώώςς  γγιιαα  ττοο  

σσυυννεεδδρριιαακκόό  ττοουυρριισσµµόό  κκααιι  εεκκµµααίίεευυσσηη  ππεελλααττεείίααςς..  ΗΗ  ωωςς  ττώώρραα  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  σσττηη  
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χχώώρραα  µµααςς  εείίννααιι  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππρροοσσππααθθεειιώώνν  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττηηςς  

ππρροοσσφφοορράάςς..  

  

  1199..  ΗΗ  σσυυλλλλοογγιικκήή  όόµµωωςς  δδρράάσσηη  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα,,  πποουυ  όόππωωςς  δδεείίχχννεειι  ηη  δδιιεεθθννήήςς  εεµµππεειιρρίίαα  

µµπποορρεείί  νναα  δδιιααδδρρααµµααττίίσσεειι  ααξξιιόόλλοογγοο  ρρόόλλοο,,  δδεενν  φφααίίννεεττααιι  αακκόόµµηη  νναα  έέχχεειι  ααννααππττυυχχθθεείί  σσεε  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό  ββααθθµµόό  κκααιι  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  δδηηµµοοσσίίοουυ  εείίννααιι  έένναα  ααππόό  τταα  

ζζηηττοούύµµεενναα..  

5.6.6. Η αναπτυξιακή Πολιτική  

11..  ΗΗ  γγεεννιικκόόττεερρηη  ααννααππττυυξξιιαακκήή  πποολλιιττιικκήή  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκααιι  ηη  σσυυννττήήρρηησσηη  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήήςς  σσττάάθθµµηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήήςς  υυπποοδδοοµµήήςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττεερρηη  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκρρααττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσυυµµββάάλλλλοουυνν  ααπποοφφαασσιισσττιικκάά    σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  

σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ,,  µµεε  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  γγεεννιικκόόττεερρηηςς  εειικκόόννααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  ΤΤοο  κκρράάττοοςς  

όόµµωωςς  οοφφεείίλλεειι,,  κκααττάά  τταα  ππρρόόττυυππαα  πποολλλλώώνν  άάλλλλωωνν  χχωωρρώώνν,,  νναα  σσυυµµββάάλλλλεειι  κκααιι  µµεε  εειιδδιικκόόττεερραα  

µµέέττρραα,,  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοοµµεείίςς  πποουυ  ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκαανν..  

  

22..  ΣΣττοο  ββααθθµµόό  πποουυ  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  δδιικκααιιοολλοογγοούύννττοο  εεππιιφφυυλλάάξξεειιςς  γγιιαα  ττηη  σσκκοοππιιµµόόττηητταα  ττηηςς  

δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  µµεεγγάάλλοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  κκέέννττρροουυ  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή,,  ύύσσττεερραα  ααππ''  όόσσαα  

γγίίννοοννττααιι  κκααιι  θθαα  γγίίννοουυνν  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν  ΑΑγγώώννωωνν  ττοο  

22000044    κκααιι  µµεε  δδεεδδοοµµέέννοο  όόττιι  ηη  ππιιοο  σσηηµµααννττιικκήή  κκααιι  ππλλέέοονν  οορρααττήή  έέµµµµεεσσηη  ωωφφέέλλεειιαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  

ααππόό  ττοο  εεγγχχεείίρρηηµµαα  εείίννααιι  ηη  ώώθθηησσηη  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  ττοουυρριισσµµοούύ,,  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ττέέττοοιιοουυ  

κκέέννττρροουυ  κκααθθίίσσττααττααιι    ααννααγγκκααίίοο  σσυυµµππλλήήρρωωµµαα,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυµµββάάλλεειι  κκααιι  σσττηηνν  ππλληηρρέέσσττεερρηη  

ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  πποολλύύ  µµεεγγααλλύύττεερρηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  πποουυ  γγίίννεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ΟΟλλυυµµππιιάάδδαα..  

  

  33..  ΕΕίίννααιι  ααννάάγγκκηη  ττοο  µµεεγγάάλλοο,,  πποολλύύσσκκοοπποο,,  σσυυννεεδδρριιαακκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ττηηςς  χχώώρρααςς  

νναα  σσχχεεδδιιαασσττεείί,,  νναα  κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  κκααιι  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  µµεε  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  θθαα  ππεείίθθοουυνν  

ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  όόττιι  εείίννααιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  µµεε  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  σσεε  άάλλλλεεςς  

χχώώρρεεςς..  ΛΛύύσσεειιςς  σσυυµµββιιββαασσµµοούύ  γγιιαα  ττοονν  ππεερριιοορριισσµµόό  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  ήή  γγιιαα  άάλλλλοουυςς  λλόόγγοουυςς,,  

ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  χχεειιρρόόττεερρηη  εεππιιλλοογγήή,,  ααφφοούύ  θθαα  δδεεσσµµεεύύσσοουυνν  ππόόρροουυςς  χχωωρρίίςς  νναα  ιικκααννοοπποοιιοούύνν  ττηηνν  

ααννττίίσσττοοιιχχηη  ααννάάγγκκηη..  

  

  44..  ΜΜεε  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  ααππόό  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή  θθαα  ππρρέέππεειι,,  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  νναα  εεξξεετταασσττεείί  κκααιι  ηη  

ππρροοοοππττιικκήή  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  κκααιι  δδεεύύττεερροουυ  κκέέννττρροουυ  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  
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  55..  ΕΕίίννααιι  εεππίίσσηηςς  ααννάάγγκκηη  νναα  γγίίννεειι  κκααττααννοοηηττόό  όόττιι  ηη  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  

ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  

οοιικκοοννοοµµιικκάά  εεππιιττυυχχέέσσττεερρηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  εεννόόςς  ννέέοουυ  σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  κκέέννττρροουυ,,  µµεε  ττοο  εεππιιχχεείίρρηηµµαα  

όόττιι  ααυυττέέςς  ππρρέέππεειι,,  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  κκααιι  πποολλιιττιικκώώνν  σσκκοοππιιµµοοττήήττωωνν,,  νναα  µµοοννοοππωωλλοούύννττααιι  

ααππόό  ττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  ΟΟ  ππρροοφφααννήή  κκίίννδδυυννοοςς,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  ππεερρίί  ααννααγγκκώώνν  πποουυ  δδεενν  µµπποορρεείί  

νναα  εεξξυυππηηρρεεττηηθθοούύνν  ααππόό  ττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ήή  εευυκκααιιρριιώώνν  πποουυ  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  ααξξιιοοπποοιιηηθθοούύνν  

εεκκεείί,,  εείίννααιι  ηη  ππααρρεεµµππόόδδιισσηη  ττηηςς  γγεεννιικκόόττεερρηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  σσττηη  χχώώρραα,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  

νναα  ααπποοττεελλεείί  κκααιι  ττοο  ττεελλιικκόό  ζζηηττοούύµµεεννοο..  ΣΣ  έένναα  όόλλοο  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  δδιιεεθθννέέςς  

ππεερριιββάάλλλλοονν,,  ηη  ππααλλααιιάά  τταακκττιικκήή  ααπποοββααίίννεειι  ττεελλιικκάά  σσεε  όόφφεελλοοςς  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττρριιώώνν  χχωωρρώώνν  

κκααιι  αανν  ωωφφεελλεείί  ττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ττηηνν  ωωφφεελλεείί  πποολλύύ  λλιιγγόόττεερροο  ααππ''  όό,,ττιι  ββλλάάππττεειι  ττηη  χχώώρραα  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττηηςς..  

  

  66..  ΚΚααττάά  τταα  ππρρόόττυυππαα  άάλλλλωωνν  χχωωρρώώνν,,  εείίννααιι  ααννάάγγκκηη  σσεε  ππρρώώττηη  φφάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή  κκααιι  

σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  κκααιι  γγιιαα  οορριισσµµέέννεεςς  άάλλλλεεςς  ααππόό  ττιιςς  µµεεγγάάλλεεςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  νναα  

δδηηµµιιοουυρργγηηθθοούύνν  ΓΓρρααφφεείίαα  ΣΣυυννεεδδρρίίωωνν  κκααιι  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς,,  ηη  έέλλλλεειιψψηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααννααφφέέρρεεττααιι  

κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  ξξέέννοουυςς  οορργγααννωωττέέςς  σσυυννεεδδρρίίωωνν  ωωςς  ααδδύύννααττοο  σσηηµµεείίοο  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  σσυυννεεδδρριιαακκήήςς  

υυπποοδδοοµµήήςς..  

  

  77..  ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεππίίσσηηµµωωνν  ((ffoorrmmaall))  δδοοµµώώνν  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  κκααττάάρρττιισσηηςς  γγιιαα  ττοο  

σσυυννεεδδρριιαακκόό  ττοουυρριισσµµόό  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  σσττοο  ππααρρόόνν  σσττάάδδιιοο,,  δδεενν  φφααίίννεεττααιι  

σσκκόόππιιµµηη..  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  ππρρώώτταα  νναα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθοούύνν  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκέέςς  δδοοµµέέςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  

γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσµµόό  γγεεννιικκάά  κκααιι  ηη  εειιδδιικκήή  κκααττάάρρττιισσηη  γγιιαα  ττοο  σσυυννεεδδρριιαακκόό  ττοουυρριισσµµόό  νναα  

ααπποοττεελλέέσσεειι  οορργγααννωωττιικκόό  ττµµήήµµαα  ττοουυςς..  

  88..  ΣΣττοο  σσύύσσττηηµµαα  ττωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  γγιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς,,  όόππωωςς  θθαα  δδιιααµµοορρφφωωθθεείί  ππρροοσσεεχχώώςς,,  

οοιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  σσυυννεεδδρριιαακκήή  υυπποοδδοοµµήή  ππρρέέππεειι  αασσφφααλλώώςς  νναα  εεξξαακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  νναα  έέχχοουυνν  ττηη  

θθέέσσηη  ττοουυςς..  ΕΕππεειιδδήή  όόµµωωςς  σσεε  σσυυννοολλιικκόό  εεππίίππεεδδοο  ηη  ππρροοσσφφοορράά  υυππεερρββααίίννεειι  ττηη  ζζήήττηησσηη,,  ππρροοςς  

ααπποοφφυυγγήή  σσππααττάάλληηςς  ππόόρρωωνν,,  ηη  ππρροοσσοοχχήή  ππρρέέππεειι  νναα  εεσσττιιαασσττεείί  σσττιιςς  µµοορρφφέέςς  εεκκεείίννεεςς  υυπποοδδοοµµήήςς,,  

ηη  ππρροοσσφφοορράά  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εείίννααιι  σσυυγγκκρριιττιικκάά  ππεερριιοορριισσµµέέννηη  όόππωωςς  ππ..χχ..  σσεε  µµοοννάάδδεεςς  

µµεεγγααλλύύττεερροουυ  µµεεγγέέθθοουυςς  κκααιι  υυψψηηλλόόττεερρηηςς  σσττάάθθµµηηςς..  ΛΛααµµββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττηη  σσύύννθθεεσσηη  ττηηςς  

ππρροοσσφφοορράάςς  κκααττάά  µµέέγγεεθθοοςς  κκααιι  ττηηνν  κκααττααννοοµµήή  ττηηςς  σσττοο  χχώώρροο  εείίννααιι  σσκκόόππιιµµοο  νναα  γγίίννοουυνν  

δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσεειιςς  ααππόό  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ααυυττέέςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξεετταασσττεείί  σσοοββααρράά  αανν  εείίννααιι  

σσκκόόππιιµµοο  νναα  εεννθθααρρρρύύννεεττααιι  µµεε  υυψψηηλλάά  πποοσσοοσσττάά  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  
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εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  µµεεσσααίίοουυ  µµεεγγέέθθοουυςς  ήή  µµέέττρριιααςς  πποοιιόόττηηττααςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  όόπποουυ  ηη  

ππρροοσσφφοορράά  εείίννααιι  ήήδδηη  άάννεεττηη..  

  

  99..  ΘΘαα  έέππρρεεππεε  νναα  ααπποοττεελλεείί  ααννττιικκεείίµµεεννοο  κκρρααττιικκώώνν  ααρρχχώώνν  όόππωωςς  λλ..χχ..  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  

ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ,,  ήή  ηη  ΓΓεενν..  ΓΓρρααµµµµααττεείίαα  ΤΤοουυρριισσµµοούύ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  νναα  σσυυλλλλέέγγοουυνν  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  κκυυρριιόόττεερρεεςς  ππηηγγέέςς  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  γγιιαα  σσυυννεεδδρριιαακκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ααππόό  ττοο  

δδηηµµόόσσιιοο  ττοοµµέέαα  κκααιι  νναα  εεππιιχχεειιρροούύνν  ττοονν  σσυυννττοοννιισσµµόό  ττοουυςς,,  µµεε  κκρριιττήήρριιοο  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  

σσυυννεεδδρριιαακκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ..  ΧΧρρήήσσιιµµεεςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ααυυττήή  θθαα  ήήτταανν  αασσφφααλλώώςς  κκααιι  οοιι  

υυππηηρρεεσσίίεεςς  εεννόόςς  γγρρααφφεείίοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίωωνν  κκααιι  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς,,  όότταανν  ααυυττόό  ιιδδρρυυθθεείί..  

  

  1100..  ΤΤαα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  κκααιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππρροοββάάλλλλεειι  κκααννεείίςς  ήή  δδιιααφφηηµµίίζζεειι  γγιιαα  νναα  

ππρροοσσεελλκκύύσσεειι  ττοονν  γγεεννιικκόό  ττοουυρριισσµµόό  δδεενν  σσυυµµππίίππττοουυνν  µµεε  κκεείίνναα  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοσσεελλκκύύσσοουυνν  

ττοονν  σσυυννεεδδρριιαακκόό  ττοουυρριισσµµόό  ππααρράά  µµόόννοο  ωωςς  έένναα  ββααθθµµόό..  ΕΕίίννααιι  ααννάάγγκκηη,,  εείίττεε  ωωςς  σσκκέέλλοοςς  ττωωνν  

γγεεννιικκόόττεερρωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  

δδηηµµοοσσίίοουυ,,  εείίττεε  µµεε  χχωωρριισσττόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα,,  νναα  ααννααλληηφφθθοούύνν  δδρράάσσεειιςς  ππρροοββοολλήήςς  πποουυ  νναα  

σσττοοχχεεύύοουυνν  µµεε  ττοουυςς  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  ττρρόόπποουυςς  σσττιιςς  ππηηγγέέςς  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν..  

  

1111..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  θθεεµµάάττωωνν  τταα  οοπποοίίαα,,  ππέέρραα  ααππόό  ττοο  όόττιι  ααφφοορροούύνν  κκααιι  ττηηνν  κκάάθθεε  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  χχωωρριισσττάά,,  ααφφοορροούύνν  κκααιι  ττοονν  ττοοµµέέαα  ήή  ττοονν  κκλλάάδδοο  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ,,  ααππααιιττεείίττααιι  

ααππααρρααίίττηητταα  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  κκοοιιννήή  ππααρροουυσσίίαα,,  έέννααςς  ββααθθµµόόςς  σσυυλλλλοογγιικκόόττηηττααςς  κκααιι  έέννωωσσηη  

δδυυννάάµµεεωωνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ..  ΟΟ  σσυυννεεδδρριιαακκόόςς  κκλλάάδδοοςς  έέχχεειι  αακκόόµµαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

ππεερριιοορριισσµµέέννεεςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  κκααιι  γγιιαα  νναα  ααπποοκκττηηθθεείί  ηη  εελλάάχχιισσττηη  κκρρίίσσιιµµηη  µµάάζζαα  ππααρροουυσσίίααςς  κκααιι  

ππίίεεσσηηςς  σσττηηνν  εεκκππρροοσσώώππηησσηη  ττοουυ,,  πποουυ  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηηςς  οουυσσιιαασσττιικκώώνν  

ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν,,  σσκκόόππιιµµηη  θθαα  εείίννααιι  ίίσσωωςς  κκααιι  ηη  έέννωωσσηη  δδυυννάάµµεεωωνν  κκααιι  ηη  εεξξεεύύρρεεσσηη  κκοοιιννοούύ  

ττόόπποουυ  ααππόό  ττοουυςς  εεππίί  µµέέρροουυςς  σσυυλλλλοογγιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  ττοουυ..  ΟΟ  κκαατταακκεερρµµααττιισσµµόόςς  ττηηςς  σσυυλλλλοογγιικκήήςς  

εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  κκααιι  ηη  ααπποουυσσίίαα  πποολλλλώώνν  ααππόό  ααυυττήήνν,,  ττηηνν  εεξξαασσθθεεννίίζζεειι  κκααιι  ππεερριιοορρίίζζεειι  ττηηνν  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηηττάά  ττηηςς..    

5.6..7. Οργάνωση Συνεδρίων και ∆ηµόσιες Σχέσεις: Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες 

Ποιότητας  

  Ο 21ος αιώνας σηµατοδοτεί σηµαντικές όσο και άµεσες αλλαγές στην ιδιωτική αλλά 

κα δηµόσια εκπαίδευση. Αλλαγές που πλέον ικανοποιούν την συνεχώς αυξανόµενη 
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ζήτηση για εκπαιδευτικές υπηρεσίες ποιότητας. ∆ηλαδή εκπαιδευτικές υπηρεσίες που 

εµπεριέχουν σύγχρονη γνώση του γνωστικού αντικειµένου αλλά και πρακτικής εµπειρίας 

που επιτρέπει στον απόφοιτο να αποκατασταθεί επαγγελµατικά αφ’ ενός στον τοµέα που 

εξειδικεύτηκε και αφ’ ετέρου γρήγορα και ικανοποιητικά. Με άλλα λόγια, η επιστροφή 

στην επένδυση του φοιτητή σε χρήµα και χρόνο να έχει ικανοποιητική απόδοση.  

 Είναι γεγονός ότι ο φοιτητής σήµερα αντιµετωπίζει την εκπαίδευσή του ως 

επένδυση και για το λόγο αυτό απαιτεί την πληρέστερη και πλέον συµφέρουσα για τον 

ίδιο εκπαιδευτική υπηρεσία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός φορέας και δη ο 

ιδιωτικός έχει ήδη προσαρµοστεί. Πιο ευέλικτη και πλησιέστερα στη βιοµηχανία και τον 

επαγγελµατικό χώρο, η ιδιωτική ανώτερη και ανώτατη σχολή παρακολουθεί τις 

σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και αναβαθµίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της. Η 

αναβάθµιση αυτή επικεντρώνεται στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και κυρίως 

αυτών που σχετίζονται µε την επαγγελµατική κατοχύρωση του αποφοίτου. Είναι -για 

παράδειγµα- αδύνατον σήµερα ο απόφοιτος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων να περιορίζεται 

στις θεωρητικές  βασικές γνώσεις µάνατζµεντ και να απαιτεί να ανταγωνιστεί µε επιτυχία 

κάποιον άλλο απόφοιτο που πέρα από τις γνώσεις στο µάνατζµεντ έχει αποκτήσει την 

απαιτούµενη οικειότητα µε τη βιοµηχανία, έχει συζητήσει και συναναστραφεί µε 

µάνατζερ, έχει κάνει πτυχιακή εργασία σε πραγµατικό επιχειρησιακό περιβάλλον, έχει 

ήδη ασκηθεί στις λειτουργίες της διοίκησης.   

 Αυτό που ονοµάζουµε «ποιοτική εκπαίδευση» σήµερα είναι ο εµπλουτισµός των 

θεωρητικών γνώσεων µε πρακτική εµπειρία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το οµαλό 

πέρασµα από το θρανίο του σχολείου στο επαγγελµατικό περιβάλλον.  

 Στον τοµέα της απόκτησης γνώσεων στην οργάνωση συνεδρίων, που µπορεί βέβαια 

να είναι και τοµέας ανεξάρτητης τουριστικής εκπαίδευσης, η ορθή εκπαιδευτική οδός 

είναι αυτή των δηµοσίων σχέσεων. Ο/η  επαγγελµατίας που θα ασχοληθεί επαγγελµατικά 

µε τον κλάδο των συνεδρίων είναι απαραίτητο να γνωρίζει σε βάθος τις βασικές έννοιες 

του µάνατζµεντ και του µάρκετινγκ. Παράλληλα δε, να κατέχει πρακτική εµπειρία 

έχοντας από κοντά ζήσει τις δυσκολίες στην οργάνωση και δοµή των εκθέσεων, 

συνεδρίων και παρουσιάσεων. Ένα ποιοτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης στις δηµόσιες 

σχέσεις σίγουρα εµπεριέχει την «τριβή» µε την πραγµατικότητα και την πρακτική 

εξάσκηση. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να λαµβάνουν µέρος στον σχεδιασµό ενός 

συνεδρίου και την επεξεργασία των στόχων του,  στη διαδικασία οργάνωσης, 

επικοινωνίας µε τους συνέδρους, στις επιλογές που αφορούν τη χωροταξία, τα 
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χρονοδιαγράµµατα, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τις παράλληλες εκδηλώσεις, το 

φαγητό και τη ψυχαγωγία των συνέδρων, τη προβολή του συνεδρίου και τις εν γένει 

επικοινωνίες του. 

 Επιπλέον απαραίτητες είναι γνώσεις που αφορούν τα οπτικοακουστικά µέσα, τα 

µεταφραστικά µέσα και τις µεταφορές. Είναι γεγονός ότι η επιτυχία ενός συνεδρίου 

κρίνεται πολλές φορές στις λεπτοµέρειες: µία µικρή καθυστέρηση, ένα λάθος στο σέρβις 

του φαγητού, ένα τυπογραφικό λάθος συχνά ανατρέπουν τα σχέδια του οργανωτή και 

επηρεάζουν την επιτυχία. Οι εκπαιδευόµενοι στον τοµέα αυτό πρέπει να διδάσκονται και 

να εκπαιδεύονται επαρκώς στη διαχείριση κρίσεων (crisis management) και στον τρόπο 

αντιµετώπισης παραπόνων.  

  Οι πολύπλευρες απαιτήσεις στον τοµέα αυτό οδηγούν στην ολοκληρωµένη 

εκπαίδευση στις δηµόσιες σχέσεις. Η µεµονωµένη εκπαίδευση και εξειδίκευση στην 

οργάνωση συνεδρίων δεν επαρκεί σήµερα. Είναι απόλυτα απαραίτητο οι εκπαιδευόµενοι 

να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στις δηµόσιες σχέσεις και την επικοινωνία και στη 

συνέχεια να εξειδικεύονται στην οργάνωση των συνεδρίων. Το 4ετές πρόγραµµα του 

Campus -για παράδειγµα- καλύπτει ένα ευρύ φάσµα µαθηµάτων στον Προγραµµατισµό 

των ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τα Μέσα και τις Τεχνικές, τη ∆ιαχείριση Κρίσεων, την Ανάλυση 

Πρακτικών Περιπτώσεων στις δηµόσιες σχέσεις. Συνδυαστικά δέ, οι φοιτητές του 

προγράµµατος παρακολουθούν µαθήµατα διαφήµισης, τεχνικών παρουσίασης, 

επικοινωνίας και δηµοσιογραφίας. Το πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε επισκέψεις σε 

συνεδριακά κέντρα και εισηγήσεις ειδικών επαγγελµατιών.  
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5.6.8. The 2005 Greek Hotel Branding Report:Μελέτη για τα ξενοδοχειακά 

brands  στην Ελλάδα 

Την πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη για τα ξενοδοχειακά brands της 

χώρας παρουσίασε πρόσφατα ο ∆ρ.∆ηµήτρης Κούτουλας, σύµβουλος 

τουριστικής ανάπτυξης και προβολής και διδάσκων στο Ελληνικό ανοικτό 

Πανεπιστήµιο. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, 296 ελληνικά ξενοδοχεία – δηλ.το 3,4% του 

συνόλου – φέρουν ένα brand. Λόγω του σηµαντικά µεγαλύτερου µεγέθους τους, 

αυτές οι µονάδες αντιπροσωπεύουν το 16,8% όλων των ξενοδοχειακών 

δωµατίων της χώρας. Αυτό το µερίδιο δείχνει τη συγκριτικά µικρή διείσδυση 

των brands στη χώρα µας, όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 35%, κατά 

µέσο όρο, της συνολικής ξενοδοχειακή δυναµικότητας ανήκει στις επώνυµες 

ξενοδοχειακές αλυσίδες. 

«Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια για την πλήρη 

χαρτογράφηση των εµπορικών επωνυµιών που χρησιµοποιούν τα ελληνικά 

ξενοδοχεία» ανέφερε ο ∆ηµήτρης Κούτουλας κατά την παρουσίαση της µελέτης 

στο πρόσφατο Athens Hotel Branding Seminar. «Πρόκειται για brands 

διαφόρων τύπων όπως λ.χ. τις παγκόσµιες ξενοδοχειακές αλυσίδες, τις µεγάλες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ελληνικής ιδιοκτησίας ή τις οικογενειακές των 2 – 3 

ξενοδοχείων. Το φάσµα των ελληνικών ξενοδοχείων που φέρουν brands φτάνει 

από τις µεγάλες παραθεριστικές µονάδες τύπου all – inclusive µέχρι τα µικρά 

boutique hotels. » 

Στην µελέτη παρουσιάζονται συνολικά 71 brands. Τα 10 µεγαλύτερα 

brands της Ελλάδας είναι τα εξής: 

Brand
Συνολικός αριθµός 

δωµατίων

Αριθµός 

ξενοδοχείων

Μέσος αριθµός 

δωµατίων ανά 

ξενοδοχείο
1.  Crecotel (TUI) 6.626 31 214

2.  Mitsis Hotels 3.546 13 273

3.  Louis Hotels 3.519 16 220

4.  Iberostar (Thomas Cook) 2.590 11 235

5.  Aldemar 2.485 7 355

6. Esperia Group of Hotels 2.008 7 287

7.  Club Mediterranee (Accor) 1.713 4 428

8.  Kipriotis Hotels 1.699 6 283

9.  Hellios Hotels 1.640 7 234

10.Best Western 1.537 22 70  

Πηγή: The 2005 Greek Hotel Branding report by Dimitris Koutoulas 
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 Συνολικά η TUI διαχειρίζεται µέσω πέντε θυγατρικών της brands 

(Atlantica. Grecotel, Magic Life, Paladien, Robinson Club) 43 ελληνικά 

ξενοδοχεία µε 9.960 δωµάτια, γεγονός που την καθιστά το µεγαλύτερο 

ξενοδόχο της χώρας. Άλλες πολυεθνικές εταιρίες µε ισχυρή παρουσία στην 

Ελλάδα είναι η Best Western µε 22 συµβεβληµένες µονάδες, η Accor µε τις 

εµπορικές επωνυµίες Club Mediterranee, Novotel και Sofitel, η Iberostar του 

οµίλου της Thomas Cook καθώς και η Alltours µε τα  brands Club alltoura και 

Holiday Club. 

Μεταξύ των ελληνικών ξενοδοχειακών οµίλων ξεχωρίζουν, πέραν της 

Grecotel, τα Mitsis Hotels, η Aldemar, η Esperia, η Kipriotis και η Hellios 

Hotels. Μεγάλη διείσδυση στην Ελλάδα επέτυχε, εξάλλου, η κυπριακή Louis 

Hotels διαθέτοντας 16 ξενοδοχεία µε 3.519 δωµάτια. 

Η µελέτη, η οποία είναι στην αγγλική γλώσσα, παρουσιάζει συνολικά 71 

brand οµαδοποιηµένα σε τέσσοερις κατηγορίες - διεθνή brands, εθνικά brands, 

τοπικά brands και κυπριακά brands - και απαριθµεί όλα τα 296 ξενοδοχεία που 

φέρουν τις εν λόγω επωνυµίες. 

 

 

Ξενοδοχεία

Μερίδιο στο 

σύνολο 

ξενοδοχείων 

της χώρας

Συνολικός 

αριθµός 

δωµατίων

Μερίδιο στη 

συνολική 

δυναµικότητα 

δωµατίων της 

χώρας

Μέσος 

αριθµός 

δωµατίων

∆ιεθνή brands 95 1.1% 19.116 5.6% 201

Εθνικά brands 110 1.3% 23.201 6.8% 211

Τοπικά brands 80 0.9% 12.946 3.8% 162

Κυπριακά brands 24 0.3% 5.474 1.6% 228

Όλα τα ξενοδοχεία 

που φέρουν brands
296 3.4% 57.321 16.8% 194

Ξενοδοχεία Ελλάδας 8.697 100% 341.654 100% 39

Ελληνικά ξενοδοχεία που φέρουν "brands"

* χωρίς να µετρηθούν δύο φορές τα ξενοδοχεία που φέρουν δύο εµπορικές επωνυµίες  

Πηγή: The 2005 Greek Hotel Branding report by Dimitris Koutoulas 
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5.6.9. Συνθέτοντας την εικόνα της ελληνικής συνεδριακής αγοράς 
Έρευνα FOCUS: «Ποιοι  στ’ αλήθεια είµαστε;» 
 

Ο συνδυασµός «business & pleasure», διακριτή ανάγκη αλλά και 

λεπτοµέρεια διάκρισης ενός συνεδρίου, η ανάγκη εξειδίκευσης και 

επαγγελµατισµού όλων όσων εµπλέκονται στη διοργάνωση, η καινοτοµία όχι 

µόνο στη διοργάνωση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες αλλά και στη 

στρατηγική marketing  και προώθησης του συνεδρίου, η ενίσχυση της 

απαραίτητης κρατικής υποστήριξης και η ουσιαστικότερη και 

αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ suppliers (διαχειριστές χώρων, 

προµηθευτές) και professionals (διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων) 

αποτελούν τα πέντε   σηµεία – κλειδιά που θα «ανοίξουν» το δρόµο για το 

αύριο στη συνεδριακή αγορά της χώρας µας.  

Πρόκειται για µερικά από τα  ευρήµατα της ειδικής έρευνας αγοράς µε 

τίτλο «Ποιοι στ’ αλήθεια είµαστε», η οποία παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του 

2
ου 

IMIC από την κα Τζίνα  Ρούπακα, διευθύνουσα σύµβουλος της εταιρίας 

FOCUS.  

H έρευνα πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά από την εταιρία FOCUS 

µε θέµα τον προσδιορισµό της ταυτότητας των προορισµών και των χώρων 

διοργάνωσης εκδηλώσεων, όπως βιώνεται και γίνεται αντιληπτή από τους 

επαγγελµατίες του χώρου. Αποτελεί µια ποιοτική µελέτη ανιχνευτικού 

χαρακτήρα, µε στόχο τη διερεύνηση και κατανόηση του σκεπτικού των 

επαγγελµατιών και την απεικόνιση όλων των βασικών συνθηκών που 

επικρατούν στη σηµερινή αγορά του συνεδριακού τουρισµού και των χώρων 

διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

Για τις ανάγκες της έρευνας πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 32 

συνεντεύξεις µε εκπροσώπους όλων των βασικών κατηγοριών του κλάδου 

µέσα από προσωπικές επαφές ή µέσω e – mail. 

 

Κατηγορίες προορισµών 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, βασικά σηµεία της οποίας 

παρουσιάζονται εδώ, η Ελλάδα αξιολογείται ως ένας προορισµός που διαθέτει 

ελκυστικές περιοχές για την ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού, τόσο στο 

επίπεδο των δύο µεγάλων πόλεων όσο και στα άκρως τουριστικά νησιά της, 

όπως η Ρόδος, η Κρήτη και η Κως. 
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Στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης των διαφορετικών προορισµών µέσα 

στην Ελλάδα, η µελέτη διακρίνει τέσσερις βασικές κατηγορίες: την Αθήνα, τις 

µεγάλες πόλεις µε πρώτη τη Θεσσαλονίκη, τους προορισµούς που είναι 

συνυφασµένοι µε διακοπές και τους πιο εναλλακτικούς προορισµούς που 

αποτελούν µια ιδιαίτερα δυναµική σύγχρονη τάση. 

Η Αθήνα – ιδιαίτερα µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 – τείνει να 

αποτελεί την κορωνίδα των προορισµών εντός Ελλάδος, διαθέτοντας πλέον 

όλες εκείνες τις υποδοµές που εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση και την 

ποικιλία εναλλακτικών σε προσφερόµενες προτάσεις µε επακόλουθα τον υψηλό 

ανταγωνισµό αλλά και τις υψηλότερες τιµές. 

Στις µεγάλες πόλεις, χαρακτηριστικοί είναι οι µεγάλοι συνεδριακοί χώροι 

και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε συνδυασµό µε την εύκολη πρόσβαση. 

Οι προορισµοί διακοπών αποτελούν εδώ και καιρό µια ιδιαίτερα 

ελκυστική πρόταση, συνδυάζοντας άρτιες υποδοµές µε ψυχαγωγία αλλά και τη 

δυνατότητα για χαµηλές τιµές σε non peak seasons. 

Και ακολουθεί η πλέον πρόσφατη τάση των εναλλακτικών προορισµών – 

µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τους ∆ελφούς και τη Μήλο – οι οποίοι 

αποτελούν µια πολύ ελκυστική πρόταση για συνέδρους µε µεγάλη εµπειρία και 

συµµετοχή σε συνέδρια. 

Η συγκεκριµένη κατηγορία προορισµών παρουσιάζει ενδιαφέρον και 

δυναµική για το µέλλον και µε δεδοµένα την περιορισµένη εµπειρία και το όχι 

και τόσο ικανοποιητικό κόµη επίπεδό τους, δείχνουν να βελτιώνονται συνεχώς 

στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 

Προϋποθέσεις ανάπτυξης 

Το µέλλον φαίνεται να είναι, σύµφωνα πάντα µε την ίδια µελέτη, πιο 

σίγουρο και ασφαλές για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και µάλλον 

πιο…«σκοτεινό» για την περιφέρεια µε βάση την αργή εξέλιξη σε υποδοµές 

αλλά και µε την επιπρόσθετη επιβάρυνση που έρχεται από τις πρόσφατες 

διατάξεις περί φορολογικής αντιµετώπισης των δαπανών που προκύπτουν από 

τις επιχειρηµατικές συναντήσεις. 
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Παρόλα ατά, ακόµα και για την Αθήνα, οι προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός 

συνεδριακού προορισµού είναι σαφείς και συγκεκριµένες: 

� Επένδυση σε οργανωτικές δοµές και δράσεις marketing. 

� Συµµετοχή και υποστήριξη του κράτους µέσα από τη συνεργασία του 

Υπουργείου Τουριστικής ανάπτυξης και του ΕΟΤ µε όλους τους κρατικούς και 

ιδιωτικούς φορείς. 

� Εξειδικευµένη και ολοκληρωµένη στρατηγική marketing για την εδραίωση της 

εικόνας της Ελλάδας. 

� ∆υνατότητα παροχής περισσοτέρων επιλογών σε παράλληλες δραστηριότητες. 

� Ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων. 

� Άµεση και δυναµική βελτίωση των υποδοµών στους περιφερειακούς 

προορισµούς. 

� Εκµετάλλευση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς µέσα από την διευκόλυνση 

παραχώρησης των ιστορικών και πολιτιστικών µας χώρων και  

� Τέλος το πολύ σηµαντικό για όλες τις οµάδες κοινού, η επέκταση του δικτύου 

convention bureau και ενεργοποίησης τους για την αποτελεσµατικότερη 

διεκδίκηση περισσοτέρων συνεδρίων από το εσωτερικό και κυρίως από το 

εξωτερικό. 

 

Εν οίδα… 

Ένα από τα σηµαντικότερα και αναµενόµενα ευρήµατα της έρευνας είναι 

και το κενό ενηµέρωσης σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων που υπάρχει στο 

χώρο του συνεδριακού τουρισµού. ∆ιαπιστώνεται άγνοια πάνω σε κλαδικά 

νούµερα και µεγέθη που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τους suppliers όσο 

και τους professionals να δούν τη συνολική εικόνα της συνεδριακής αγοράς.  

Σε µια προσπάθεια απεικόνισης της ταυτότητας των συνεδρίων και των 

εκδηλώσεων το διερευνούµενο κοινό αδυνατεί να προσδιορίσει µε ασφάλεια 

ακριβή νούµερα και µεγέθη αφού ούτως ή άλλως η πληροφόρηση που υπάρχει 

κατά την άποψή του για τα ελληνικά δεδοµένα είναι γενική και περιορισµένη. 

Ωστόσο τα περισσότερα συνέδρια κατά την άποψη των suppliers και 

professionals είναι ιατρικά, ακολουθούµενα από συνέδρια ιδιωτικών 

επιχειρήσεων ενώ πολύ περιορισµένη φαίνεται να είναι η παρουσία σε συνέδρια 

συνδέσµων και µη κυβερνητικών οργανισµών. 
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Η πλειονότητα των συνεδρίων είναι πανελλήνιου χαρακτήρα, η διάρκειά 

του είναι συνήθως 2 και λιγότερο συχνά 3 µέρες, ενώ η εκτίµηση του αριθµού 

των συνέδρων κινείται κυρίως µεταξύ 50 και 200 µε έµφαση στους 100 – 200. 

Τέλος οι φθινοπωρινού µήνες και ο ∆εκέµβριος φαίνεται να 

παρουσιάζουν την υψηλότερη συνεδριακή δραστηριότητα, ενώ στον αντίποδα 

βρίσκονται οι πολύ καλοκαιρινοί µήνες και ο Μάιος. 

 

Οι διεθνείς τάσεις 

Περνώντας στις διεθνείς τάσεις διαπιστώνονται σηµαντικά νέα δεδοµένα 

όπως: η σχεδόν µικρότερη διάρκεια των συνεδρίων, σε συνδυασµό µε τη 

µείωση του lead time για την κράτηση του συνεδρίου. Επιπροσθέτως όλο και 

περισσότερο αυξάνεται η σηµασία του value for money, που συσχετίζεται και 

µε την ποικιλία σε παροχή παράλληλων δραστηριοτήτων που θεωρείται πλέον 

must! Επίσης µεγαλύτερη έµφαση σε σχέση µε το παρελθόν δίνεται στην υψηλή 

αισθητική αλλά και στην ποιότητα και πρωτοτυπία σε όλες τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. 

Τα πιο πάνω σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να στερούν από ένα 

συνέδριο την τυποποίηση των διαδικασιών, από την εγγραφή έως το τελικό 

structure του προγράµµατος, αλλά και από την  εκπαίδευση και τον 

επαγγελµατισµό του προσωπικού για την εξασφάλιση της ποιότητας και της 

ικανοποίησης των πελατών. 

 

Η ταυτότητα των χώρων εκδηλώσεων 

Σε µια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των διαφορετικών χώρων οι 

ερευνητές βρέθηκαν µπροστά σε πέντε ουσιαστικά διαφορετικές κατηγορίες µε 

τα δικά της θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά η καθεµία: 

♦ Η πρώτη βασική κατηγορία είναι τα ξενοδοχεία µε τις απαραίτητες συνεδριακές 

εγκαταστάσεις 

♦ Η δεύτερη αφορά στα αυτόνοµα συνεδριακά κέντρα 

♦ Η τρίτη στα εκθεσιακά κέντρα 

♦ Ακολουθούν τα πολιτιστικά κέντρα και 

♦ Οι πολυχωροι αλλά και όλοι οι αυτόνοµοι χώροι εκδηλώσεων από τα κτήµατα 

και τα οινοποιεία, τα µουσεία και τα κολέγια, τα θέατρα, τα εστιατόρια και τα 

club µέχρι τα ιδρύµατα και τα Πανεπιστήµια. 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -137- 

Είναι προφανές ότι υπάρχει αφενός πληθώρα χώρων και αφετέρου ισχυρό 

ανταγωνιστικό πεδίο. 

Το ισχυρό ανταγωνιστικό πλαίσιο και η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση έχει 

φέρει τη βελτίωση της προσφοράς, των υποδοµών, της αισθητικής και τη 

σχετική µείωση του κόστους. 

Επιπλέον, λόγω του ανταγωνισµού και µε δεδοµένη την περιορισµένη 

υποστήριξη και πληροφόρηση που οι suppliers και οι professionals νιώθουν, 

διακρίνεται έντονο Outsourcing στις προσφερόµενες υπηρεσίες. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η επιλογή του χώρου από τον τελικό πελάτη 

γίνεται µε γνώµονα το value for money που αποτελεί και τη συνισταµένη όλων 

των προσφερόµενων υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

5.6.10.Ελληνικός Συνεδριακός Τουρισµός - Έλλειψη Προβολής και αυξηµένη  

ζήτηση 

Αποδέκτης των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων που 

παρουσιάζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ο συνεδριακός τουρισµός, ο 

οποίος χαρακτηρίζεται από έλλειψη προβολής και οργανωµένης 

πληροφόρησης, αν και παρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση από ξένους 

διοργανωτές. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα προέκυψαν από έρευνα που εκπόνησε η 

εταιρία HOSPITALITY & TOURISM CONSULTING για λογαριασµό του 

HAPCO και τα αποτελέσµατά της παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2
ου 

 

Πανελληνίου Συνεδρίου του Συνδέσµου από το γενικό διευθυντή της εταιρία 

κ.Γιάννη Μιχαηλίδη. 

Η έρευνα έγινε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2006 µε 

ηλεκτρονική αποστολή ερωτηµατολογίου σε 2.400 PCOs/DMCs  ανά τον 

κόσµο. 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 220 άτοµα (9%), από 35 χώρες. Οι 

απαντήσεις προήλθαν από ΗΠΑ, Αγγλία, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία σε 

ποσοστό 46,9%, από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες  σε ποσοστό 42,8% και 

από τις χώρες τις Ασίας και της Αµερικής σε ποσοστό 10,3%. 
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Σε ποσοστό 93% οι PCOs δηλώνουν ότι ο πολιτισµός – ιστορία αποτελεί το πρώτο 

κριτήριο για την επιλογή της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισµού 
 

 

 

Απουσία στο Internet 

 Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις 

πηγές από τις οποίες ενηµερώνονται για τους συνεδριακούς προορισµούς. Με 

βάση τις απαντήσεις τους, τη µερίδα του λέοντος στην ενηµέρωση κατέχει το 

διαδίκτυο, καθώς συγκέντρωσε το 94% των απαντήσεων. 

 Ακολούθησαν οι συστάσεις µε ποσοστό 91%, η πληροφόρηση από τις 

τοπικές ενώσεις – CVB, επίσης, µε 91% και οι συνεδριακές εκθέσεις µε 

ποσοστό 82%. Ειδικότερα για το πόσοι PCOs χρησιµοποιούν websites για να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικές µε το συνεδριακό προϊόν της Ελλάδος, 

το 81% απάντησε ότι δεν γνωρίζει καµία ιστοσελίδα για την εύρεση 

πληροφοριών που αφορούν το ελληνικό συνεδριακό προϊόν. 

 Αξιολογώντας τις διεθνείς εκθέσεις συνεδριακού τουρισµού, µε βάση τη 

σπουδαιότητά τους, οι PCOs ξεχώρισαν τις εκθέσεις ΕΙΒΤΜ και ΙΜΕΧ. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

 Ζητώντας από τους PCOs να αξιολογήσουν τα κριτήρια µε βάση τα οποία 

επιλέγουν ένα συνεδριακό προορισµό, πρώτο σε βαθµό σπουδαιότητας ήρθε η 

απευθείας αεροπορική πρόσβαση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 73%. 

Ακολούθησε η ασφάλεια του προορισµού µε 63%, η ύπαρξη  αξιόπιστου 

τοπικού διοργανωτή (PCO) µε 51% και το image -  prestige του προορισµού µε 

ποσοστό 44%. 
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 Σε ό,τι αφορά  στην επιλογή της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισµού, 

πρώτο κριτήριο στην προτίµηση των PCOs που έχουν εµπειρία από το ελληνικό 

συνεδριακό προϊόν ήρθε ο πολιτισµός – ιστορία µε ποσοστό 93%. Ακολουθεί η 

ασφάλεια µε 91%, το κλίµα µε 89% και τέλος η φήµη – image  µε ποσοστό 

88%. 

 Στα αρνητικά της χώρας µας, πρώτο έρχεται η δυσκολία πρόσβασης σε 

ενηµέρωση – χρηστικές πληροφορίες µε ποσοστό 34%. ∆εύτερο  είναι η 

εξεύρεση αξιόπιστου τοπικού διοργανωτή – συνεργάτη µε 23%, τρίτο η έλλειψη 

χώρων για εκδηλώσεις – off sites venues µε 20% και στην τελευταία θέση 

ισοβαθµούν µε ποσοστό 18% η έλλειψη απευθείας αεροπορικής πρόσβασης και 

το  value for money. 

 Πάντως αν και οι ξένοι διοργανωτές συγκαταλέγουν την εύρεση τοπικού 

συνεργάτη στα αρνητικά της χώρας µας, ωστόσο εκφράζουν την πρόθεσή τους 

να συνάψουν συνεργασία µε τοπικό PCO/DMC για τη διοργάνωση ενός 

συνεδρίου – incentive σε ποσοστό 96%. 

 Αξιολογώντας τις χώρες της Μεσογείου ως προορισµούς για συνεδριακό 

τουρισµό πρώτη στην προτίµηση των ξένων διοργανωτών ήρθε η Ισπανία µε 

ποσοστό 100%. Ακολουθούν η Ελλάδα µε 95%, η Πορτογαλία µε 92% και η 

Ιταλία µε 91%. 

 Κάνοντας µια ποιοτικότερη ανάλυση αυτών των αποτελεσµάτων και 

ζητώντας από τους ξένους διοργανωτές να δηλώσουν αν είναι «πολύ 

ικανοποιηµένοι» ή «µέτρια ικανοποιηµένοι» από τους παραπάνω συνεδριακούς 

προορισµούς η Ελλάδα απέσπασε µόλις το 19% των διοργανωτών που δήλωσαν 

«πολύ ικανοποιηµένοι» εν αντιθέσει µε το 77% που δήλωσαν «µέτρια 

ικανοποιηµένοι». 
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Αυξηµένο ενδιαφέρον 

 Σε ό,τι αφορά στις προοπτικές του ελληνικού συνεδριακού τουρισµού οι 

ξένοι διοργανωτές πιστεύουν ότι τα επόµενα πέντε χρόνια σηµαντική δυναµική 

θα εµφανίσουν τα ταξίδια κινήτρων, εν αντιθέσει µε τη διοργάνωση των 

µεγάλων συνεδρίων λόγω έλλειψης µεγάλων συνεδριακών κέντρων. 

 Επιπλέον το 35% των PCOs που δεν είχε διοργανώσει καµία εκδήλωση 

στην Ελλάδα µέχρι το 2004, ανέφερε ότι µετά το 2004 είτε συµπεριλαµβάνει 

την Ελλάδα στις προτάσεις του είτε υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τους 

πελάτες του. 

 Εντυπωσιακό το ποσοστό των 37% των συµµετεχόντων στην έρευνα όπου 

ζήτησε αποστολή ενηµερωτικού υλικού για τη διοργάνωση συνεδρίου – 

ταξιδιού κινήτρων στην Ελλάδα. 

 Μεταξύ των ελληνικών προορισµών που οι ξένοι θα επέλεγαν για να 

διοργανώσουν µια εκδήλωση, στην κορυφή βρίσκεται η Αθήνα µε ποσοστό 

93%. Ακολουθούν οι προορισµοί της Κρήτης και της Ρόδου µε ποσοστό 69% 

και 66% αντίστοιχα. Τη Θεσσαλονίκη θα την επέλεγε το 36%, ενώ τελευταία 

στη λίστα έρχεται η Χαλκιδική µε 18%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

  Αναµφισβήτητα , θα έλεγε κανείς πως οι κοινωνικές εκδηλώσεις – και αυτές 

µάλιστα πολύ περισσότερο από τα business events- αποτελούν απόρροια της ανάγκης του 

ατόµου για κοινωνικότητα και επικοινωνία. 

 Καθένας µας έχει νιώσει την επιθυµία να µοιραστεί τις όµορφες αλλά και τις δύσκολες 

στιγµές µε άλλους ανθρώπους, πιστεύοντας πως έτσι θα είναι περισσότερο χαρούµενος ή 

λιγότερο δυστυχισµένος αντίστοιχα. Οι σηµαντικότερες και οµορφότερες στιγµές της 

ζωής µας συνοδεύονται πάντα από µία κοινωνική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που θα 

πρέπει να είναι άψογα ‘’στηµένη’’ ώστε να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους 

καλεσµένους µας αλλά και σε εµάς τους ίδιους. 

 Αν και πολλές φορές είναι πολύ σηµαντικό να επιµεληθούµε οι ίδιοι την 

προετοιµασία µιας τέτοιας εκδήλωσης, ωστόσο το άγχος που συνοδεύει µια τέτοια 

διοργάνωση είναι πολύ µεγάλο. Έτσι στις µέρες µας ολοένα και αυξάνονται τα γραφεία τα 

οποία αναλαµβάνουν την διοργάνωση και το ‘’στήσιµο’’ κοινωνικών εκδηλώσεων, και 

όχι µόνο,  παίρνοντας ταυτόχρονα και  τη ευθύνη να αντιµετωπίσουν δύσκολες , 

απρογραµµάτιστες καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν (crisis management). 

 

 

6.1. Ο Γάµος 

 

Η ιστορία του γάµου 

 Η αρχαία ελληνική γραµµατεία βρίθει ιστοριών και πληροφοριών για τα γαµήλια 

ήθη και έθιµα της αρχαιότητας. ∆εν θα µπούµε στη διαδικασία να παραθέσουµε στίχους  

του Όµηρου και άλλων αρχαίων  ιστορικών. Συµπερασµατικά όµως, αξίζει να 

αναφέρουµε πως οι λόγοι για τους οποίους παντρεύονταν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν βασικά 

η τεκνοποίηση, η διατήρηση του γένους και η αποφυγή ηθικής έκλυσης από την αγαµία. 

Ο έρωτας φαίνεται να διαδραµάτιζε κι αυτός κάποιον ρόλο, παρά το ότι η επιλογή 

συζύγων ήταν αποκλειστικό δικαίωµα των γονέων. Το προξενιό ήταν εξόχως διαδεδοµένο 

και οι γάµοι συνάπτονταν κατά κύριο λόγο µεταξύ ατόµων που ανήκαν στην ίδια 

κοινωνική τάξη. Η προίκα ήταν η ικανή και αναγκαία συνθήκη ενός γάµου. 
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 Ο µήνας που προτιµούσαν οι αρχαίοι Έλληνες να παντρεύονται ήταν ο Γαµηλιών ( 

15 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου , όπως δείχνει και το όνοµά του άλλωστε. Η ιδεώδης 

ηλικία γάµου ήταν, κατά τον Αριστοτέλη, το τριακοστό έτος για τον άνδρα και το δέκατο 

όγδοο για τις γυναίκες. Οι µεικτοί γάµοι, δηλαδή εξαίρεση βέβαια τους οµοµήτριους 

αδελφούς και του άµεσους κατιόντες συγγενείς. 

 Κατά τη ρωµαϊκή εποχή, παρά το γεγονός ότι ο ρωµαϊκός γάµος αποτελεί 

µετεξέλιξη του αρχαίου ελληνικού, παρατηρούµε σηµαντικές µεταβολές γύρω από την 

εθιµοτυπία του γάµου. Καθιερώνεται η µονογαµία, µε διάταξη που προέβλεπε ότι δεν 

αναγνωρίζεται νοµικά ο γάµος εάν ο γαµπρός δεν έχει πρώτα αποδεσµευτεί από 

προηγούµενο γάµο. Κεντρικό ρόλο στον ρωµαϊκό γάµο έπαιζε η οιωνοσκοπία. Οι καλοί 

οιωνοί ήταν η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να υπογραφεί το γαµικό συµβόλαιο, που 

έπρεπε να συνυπογράψουν δέκα µάρτυρες. 

 Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ειδικά σε µια περίοδο όπως αυτή της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, ο µόνος έγκυρος γάµος µέχρι τον 9
ο
 αιώνα µ. Χ. ήταν ο πολιτικός. Ο 

βυζαντινός γάµος λοιπόν αφορούσε στη οικονοµική διάσταση του θεσµού, διατηρώντας 

παράλληλα τα περισσότερα έθιµα του αρχαιοελληνικού και ρωµαϊκού γάµου. Το 893 µ. Χ. 

 Ο Λέων ο Σοφός εισήγαγε τον θρησκευτικό γάµο ως τον µόνο νόµιµο. Η 

τυποποίησή του βέβαια , µε την καθιέρωση της Ιεράς Ακολουθίας που ισχύει µέχρι 

σήµερα , έγινε δύο αιώνες αργότερα. Αποκλειστική προϋπόθεση και για τον βυζαντινό 

γάµο ήταν το προξενιό. Αποτελούσε αποκλειστική υπόθεση των γονέων και ο έρωτας δεν 

είχε καµία θέση εδώ.  

 Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούµε και στον νεοελληνικό γάµο. Παρά τη επί 

τετρακόσια σχεδόν χρόνια οθωµανική κατοχή, το ελληνικό έθνος διατήρησε τα έθιµά του, 

ιδίως τα γαµήλια. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια των λαογραφικών στοιχείων του 

αρχαιοελληνικού και βυζαντινού γάµου. Αρκετά από αυτά τα έθιµα έχουν την αφετηρία 

τους στο φόβο της µαγείας – το νυφικό πέπλο, ο κουµπάρος, τα παρανυφάκια – ή σε 

κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που σήµερα έχουν εκλείψει. Όπως και στις 

προηγούµενες ιστορικές περιόδους, ο νεοελληνικός γάµος ήταν προσυµφωνηµένος. Την 

εκλογή των συζύγων έκανα οι γονείς και µόνο σε λίγες περιπτώσεις  ο έρωτας υπερίσχυε 

των οικογενειακών και  κοινωνικών σκοπιµοτήτων, οπότε και γινόταν το κλέψιµο ή η 

αρπαγή της νύφης. Το συνοικέσιο και η προίκα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην 

προετοιµασία του νεοελληνικού γάµου. 
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Σύµβολα 

 

Βέρες   

 Η βέρα είναι το πιο σηµαντικό γαµήλιο δώρο. Χωρίς αυτήν δεν υφίσταται 

ουσιαστικά γάµος, αφού η βέρα συµβολίζει την πρώτη απόδειξη αληθινής αγάπης. Σήµερα 

είναι συνήθως από κάποιο πολύτιµο µέταλλο, όπως λευκός ή λευκόχρυσος 18 Κ, και 

ολοστρόγγυλη για να συµβολίζει την αιωνιότητα. Σύµφωνα µε την παράδοση, στο 

εσωτερικό του δαχτυλιδιού είναι σκαλισµένα τα ονόµατα του ζευγαριού ή τα αρχικά τους, 

η ηµεροµηνία του γάµου ή ακόµα και ένα µήνυµα αγάπης. 

 Ο κύκλος της βέρας είναι το σύµβολο της ενώσεως ενός ζευγαριού. Είναι σύµβολο 

προσφοράς του ενός προς τον άλλο. Η τοποθέτηση του δαχτυλιδιού στο δάχτυλο των 

νεόνυµφων σηµαίνει ότι ο ένας παραδίδει τον εαυτό του στον άλλο και ότι στο εξής κανείς 

δεν εξουσιάζει τον εαυτό του , αλλά ο ένας αναθέτει την εξουσία στο άλλο, έτσι ώστε και 

οι δύο να εξουσιάζουν και να εξουσιάζονται, να διακονούν και να διακονούνται, να 

αγαπούν και να αγαπιούνται. Είναι επίσης και σύµβολο του χρόνου: η ρόδα γυρνάει.  Το 

έθιµο να φορούν οι νεόνυµφοι τη βέρα είναι σχετικά πρόσφατο και εφαρµόζεται στη ∆ύση 

από τον  9
ο
  µ. Χ. αιώνα. Η παράδοση λέει ότι οι  Αιγύπτιοι την πρωτοφόρεσαν στο µεσαίο 

δάχτυλο του αριστερού χεριού, επειδή πίστευαν ότι µια φλέβα, η φλέβα της αγάπης, 

ξεκινούσε από την καρδιά και κατέληγε στο συγκεκριµένο δάχτυλο. Αυτό που έχει εν 

τέλει σηµασία είναι να  <<φοράµε>> ένα σηµάδι που να καταδεικνύει ότι αγαπάµε και µας 

αγαπούν.  

 

 Λαµπάδες  

 Οι λαµπάδες συµβολίζουν τις πύρινες φλόγες της  Πεντηκοστής. Οι νεόνυµφοι 

καρτερούν την κάθοδο του Αγίου Πνεύµατος που θα µεταβάλλει την τελετή σε 

µυστηριακό γεγονός. Οι λαµπάδες, πάντοτε δύο, ανάβονται στην εκκλησία όταν αρχίζει η 

τέλεση του Μυστηρίου και φεύγουν αναµµένες. Η επιλογή τους και η αγορά τους είναι 

ευθύνη του ή της κουµπάρας. 

  

Τα  στέφανα 

 Τα στέφανα συµβολίζουν το αιώνιο δέσιµο του ζευγαριού στη ζωή., είναι οι κρίκοι 

που ενώνουν την αλυσίδα της ζωής τους. Η ορθόδοξη εκκλησία τα χρησιµοποιεί για να 

δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην ιερότητα της στιγµής και στην ουσία στην δέσµευση των 
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δύο νεόνυµφων. Γι ‘αυτό και ο ιερέας, συµβολικά και µετά το τέλος του Μυστηρίου δένει 

τις κορδέλες των στεφάνων σφιχτά µαζί. 

 

Πέπλο 

 Το πέπλο θεωρείται διεθνώς σύµβολο υποταγής. Από αρχαιοτάτων χρόνων το 

φορούσαν- και το φορούν ακόµα- σε πολλές χώρες οι γυναίκες, υποδεικνύοντας την 

κατώτερη θέση τους στην κοινωνία. Σύµφωνα  µε τους εθνολόγους τουλάχιστον, αυτή 

είναι µάλλον η σηµασία του πέπλου τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στη Ρώµη. 

 Το πέπλο ως τελετουργικό στοιχείο του γάµου, έχει επίσης την αφετηρία του στην 

πρόληψη που υποστήριζε ότι καλύπτοντας το πρόσωπο της νύφης θα την προστάτευε από 

τα κακά πνεύµατα. Το λεπτό, ελαφρύ, συνήθως αραχνοΰφαντο πέπλο εµφανίστηκε στις 

αρχές του 19
ου

 αιώνα Κι αργότερα έγινε µακρύτερο. Επί µακρόν ήταν κίτρινο ή κόκκινο 

για να αποµακρύνει τα κακά πνεύµατα  και τη ζήλια, ενώ σήµερα είναι σχεδόν 

αποκλειστικά λευκού χρώµατος. Ενδιαφέρον είναι ακόµα ο εθιµικός κανόνας η χήρα ή 

διαζευγµένη να µη φορά πέπλο, που είναι επίσης σύµβολο αγνότητας. 

   

 Κρασί 

 Το κρασί είναι σύµβολο  ζωής και αιωνιότητας, µα πάνω απ’ όλα είναι φορέας 

χαράς όταν καταναλώνεται µε µέτρο. Σύµφωνα µε τη Βίβλο, ο Νώε φύτεψε το πρώτο 

αµπέλι και παρήγαγε το πρώτο κρασί. Αλλά και στην αρχαία Ελλάδα θεωρείτο ιερό, αφού 

το έπιναν οι ίδιοι οι θεοί, το περίφηµο νέκταρ. Το κρασί είναι επίσης αποτρεπτικό στα 

ξόρκια. Στη χριστιανική θρησκεία έχει ιδιαίτερο συµβολισµό, αφού αντιπροσωπεύει το 

αίµα του  Χριστού. Οι νεόνυµφοι πίνουν από κοινό ποτήρι, πού αποτελεί το σύµβολο της 

από κοινού ζωής του ζευγαριού κατά την οποία θα γευτούν  µαζί τις χαρές και τις λύπες 

που τους επιφυλάσσει ο κοινός τους δρόµος.  

 

 Ρύζι 

 Στην αρχαία Ρώµη πετούσαν στους νεόνυµφους αµύγδαλα και καρύδια, σύµβολα 

γονιµότητας. Σήµερα πετούν ρύζι µε ροδοπέταλα που συµβολίζουν την αφθονία και είναι 

υπόσχεση ευτυχίας και γονιµότητας. Οι σπόροι γενικώς συνδέονται µε τους ρυθµούς της 

βλάστησης και εµπεριέχουν το µυστήριο της ζωής και του θανάτου  
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Τούρτα 

 Οι νεόνυµφοι κόβουν µαζί την γαµήλια τούρτα – ο άντρας  βάζει το χέρι του επάνω 

σε αυτό της γυναίκας του που κρατά το µαχαίρι- και είναι η πρώτη κοινή τους κίνηση µετά 

το γάµο. Επί αιώνες την τούρτα την έκοβε µόνη της  η νύφη και το γεγονός αυτό 

συµβόλιζε την επικείµενη απώλεια της παρθενίας της. Στη συνέχεια τα παρανυφάκια 

µοίραζαν τα κοµµάτια. Στην αρχαία Ελλάδα είχαν το έθιµο να πετούν κοµµάτια του 

γλυκού στους νεόνυµφους. 

 

  

Ανθοδέσµη    

                                          

    Από τις αρχές του ανθρώπινου πολιτισµού τα άνθη συνδέονται µε 

τη νεότητα. Συµβολίζουν τη χαρά της ζωής που εµφανίζεται µε το πέρας του χειµώνα. ∆εν 

είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι πρώτοι νεόνυµφοι φορούσαν στεφάνια από λουλούδια. Έτσι, 

και η γαµήλια ανθοδέσµη έχει την ιστορία της. Στην αρχή αποτελούταν από µικρές 

αρµαθιές από βότανα που είχαν την ιδιότητα να διώχνουν τα κακά πνεύµατα.  Αποτελείται 

από λευκά ή ροζ τριαντάφυλλα, κατά κύριο λόγο, σφιχτά δεµένα , διότι η ανθοδέσµη µετά 

το γάµο απογειώνεται καθώς την πετά η νύφη στον ουρανό. Σύµφωνα µε µια πρόληψη, 

όποιος \όποια την πιάσει θα έχει την τύχη να παντρευτεί εντός του έτους. Το κατ’ εξοχήν 

γαµήλιο άνθος είναι το τριαντάφυλλο, γιατί έχει αγκάθια και ο συµβολισµός του είναι 

ουσιαστικός : δεν υπάρχει ζωή και οµορφιά δίχως δυσκολίες. Σύµφωνα µε την ελληνική 

µυθολογία , τα  πρώτα κόκκινα τριαντάφυλλα φύτρωσαν από το αίµα του εραστή της 

Αφροδίτης, του  Άδωνη, γι’ αυτό και στη γλώσσα των λουλουδιών συνδέονται µε τον 

έρωτα. Αντιθέτως το λευκό τριαντάφυλλο συµβολίζει την αγνότητα, ενώ το ροζ την 

ευτυχία. 

 

 Σήµερα στους γάµους χρησιµοποιούνται και άλλα είδη λουλουδιών πέραν των 

ρόδων. ∆ηµοφιλέστεροι είναι οι κρίνοι, οι ορτανσίες κ. α.                                      

 

Τα κουφέτα 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -146- 

Τα κουφέτα έχουν ταυτιστεί µε την έννοια του γάµου. Για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν 

στη Βερν της Γαλλίας το 1220 και οι φαρµακοποιοί τα συνιστούσαν στις εγκύους. Το ίδιο 

το αµύγδαλο έχει έναν έντονο συµβολισµό, αφού ο καρπός του που καλύπτεται από ένα 

κέλυφος συµβολίζει την ουσία που κρύβεται µέσα στην αλήθεια και η οποία πρέπει να 

αποκαλυφθεί. Σύµφωνα µε µια παράδοση το αµύγδαλο σηµαίνει µυστικό, ενώ κατά 

άλλους συµβολίζει την γονιµότητα και τους γερούς διαδόχους που θα αποκτήσει το 

ζευγάρι. 

Τα κουφέτα συµβολίζουν τόσο τη γλυκιά όσο και την πικρή πλευρά της ζωής, που είναι 

άλλωστε οι πραγµατικές της συνιστώσες. Στην Ιταλία προσφέρονται ανά πέντε, 

συµβολίζοντας την υγεία, την ευηµερία, τη γονιµότητα, την ευτυχία και τη µακροζωία. 

 

Το ρόδι 

 Το ρόδι µε  τα πολλά σπόρια είναι σύµβολο γονιµότητας  από την αρχαιότητα και σε 

πολλές απεικονίσεις της το κρατούσε η Ήρα, θεά του γάµου. Σε πολλά ακόµη  µέρη της 

Ελλάδος, µετά το γάµο, στο σπίτι του γαµπρού, η νύφη πατά ένα ρόδι στο κατώφλι της 

πόρτας του νέου της σπιτιού. 

 

Τα χρυσά νοµίσµατα 

 Το έθιµο της προσφοράς χρυσών νοµισµάτων στη µέλλουσα νύφη είναι παλαιότερο 

από τη βέρα, Ακόµη και οι πιο φτωχές οικογένειες δανείζονταν  για να ανταποκριθούν σε 

αυτή τη συνήθεια. Τα τελευταία χρόνια το έθιµο είναι σε ύφεση διότι οι λίρες δεν έχουν 

πλέον τόσο µεγάλη αγοραστική αξία όση είχαν στο παρελθόν και οι οικονοµικές συνθήκες 

έχουν αλλάξει. Μέχρι τον 19
ο
 αιώνα, σε αρκετές χώρες  ο ιερέας τα ευλογούσε την ίδια 

στιγµή µε τις βέρες. 

 

Ο χορός 

 Το έθιµο του κυκλικού χορού υιοθετήθηκε στη γαµήλια τελετή ως ανάµνηση της 

περιαγωγής γύρω από την εστία και τη λατρεία της από κάθε νέο πρόσωπο που 

καθιερωνόταν µέσα στην οικογένεια, στην αρχαία Ελλάδα. 

 

 Κατά τη διάρκεια του µυστηρίου του γάµου, όταν ψάλλεται ο «Χορός του Ησαΐα», ο 

Ιερέας προπορεύεται των νεόνυµφων και κρατώντας στα χέρια του το Ευαγγέλιο 

περιφέρεται γύρω από το τραπέζι του στεφανώµατος. Αυτό, σύµφωνα µε την εκκλησία 
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σηµαίνει ότι ο Ιερέας, ως πνευµατικός πατέρας, πρέπει να προπορεύεται και οι νεόνυµφοι 

να τον ακολουθούν, δηλαδή να τον σέβονται και να τον υπακούν. 

 Ο χορός συµβολίζει και τη χαρά που επικρατεί στην ουράνια και επίγεια Εκκλησία 

για την αγάπη µεταξύ δύο ανθρώπων. Ως σύµβολο της αιωνιότητας, ο κύκλος ( η κυκλική 

περιφορά) σηµαίνει ακόµα ότι ο δρόµος της συζυγικής ζωής τοποθετείται στον άξονα της 

αιωνιότητας και οδηγεί προς τη Βασιλεία του Θεού, που είναι και ο έσχατος σκοπός του 

γάµου. 

 

Ήθη & έθιµα. 

 

Προίκα 

 Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες η προίκα ήταν η λυδία λίθος κάθε γάµου Απότοκο 

κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών µιας άλλης εποχής, σήµερα βρίσκεται σε ύφεση 

χωρίς όµως τούτο να σηµαίνει ότι δεν εφαρµόζεται σε  ορισµένες περιοχές της ελληνικής 

υπαίθρου. Απόδειξη ότι έως και λίγο µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου σε κάποια 

χωριά της Πελοποννήσου η νύφη αγοραζόταν. Σύµφωνα µε την παράδοση, η πρώτη 

συµφωνία προικοδοτήσεως γινόταν στους αρραβώνες. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

έθιµα ήταν και  η επίδειξη των προικώων στο σπίτι της νύφης. 

 Σήµερα η προίκα προσφέρεται µε πιο ήπιους τρόπους, όπως η αγορά και η 

µεταβίβαση ακινήτων από κοινού στους νεόνυµφους. 

 

Στρώσιµο κρεβατιού  

 Όλο και περισσότερα  ζευγάρια υιοθετούν το  παλαιό έθιµο της νυφικής παστάδας, 

δηλαδή το στρώσιµο του νυφικού κρεβατιού, που σε µερικά µέρη συνδυάζεται και µε την 

επίδειξη της  προίκας, την Πέµπτη ή την Παρασκευή πριν το γάµο. Το νυφικό κρεβάτι το 

στρώνουν οι ανύπαντρες φίλες της νύφης και το ξεστρώνει ο γαµπρός σ’ ένα 

διασκεδαστικό παιχνίδι που κρατά όσο και το κέφι. Ένα αγοράκι συνηθίζεται να κυλιέται 

πάνω στο κρεβάτι για να φέρει τύχη και γονιµότητα στο ζευγάρι. 

 

Bachelor party 

 Τα bachelor;s parties ή πάρτι εργένηδων στην ελληνική, είναι εισαγόµενο έθιµο. 

Χιλιάδες υποψήφιοι γαµπροί και νύφες εορτάζουν – συνήθως στα µπουζούκια, σε µπαρ ή 

σε καµπαρέ – µόνο µε άτοµα του φύλου τους, λίγες ηµέρες πριν ενωθούν µε τα δεσµά του 

γάµου. Τα έξοδα της βραδιάς µοιράζονται οι φίλες και οι φίλοι των µελλονύµφων, αφού ο 
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γαµπρός και η νύφη δεν είθισται να πληρώνουν . Την οργάνωση  του bachelor 

αναλαµβάνουν ο κουµπάρος και η κουµπάρα για το γαµπρό και τη νύφη αντίστοιχα. Οι 

µελλόνυµφοι δεν συνηθίζεται να γνωρίζουν το είδος της βραδιάς, µια και αποτελεί 

έκπληξη  

 

Προλήψεις & γούρια. 

• Αν βρέχει την ηµέρα  του γάµου είναι πολύ καλό, γιατί όπως η βροχή φέρνει ευφορία στους 

αγρούς, έτσι θα φέρει και στους νεόνυµφους.  

• Οι νιόπαντροι δεν πάνε σε κηδεία και δεν τρώνε κόλλυβα  τον πρώτο χρόνο. Για  σαράντα 

µέρες από το γάµο οι νύφες ∆ε κάνει να δουν άλλη νύφη ή να ακούσουν τα λόγια της 

τελετής.  

• Είναι γρουσουζιά να δει ο γαµπρός το νυφικό πριν από το γάµο και να γυρίσει η νύφη να 

κοιταχτεί σε καθρέφτη πριν φύγει για την εκκλησία. 

• Γρουσουζιά είναι η νύφη να δει άλλη νύφη. 

• Αν µια κοπέλα πιάσει την ανθοδέσµη που θα πετάξει η νύφη ή σβηστεί το όνοµά της από το 

παπούτσι της, θα είναι η επόµενη που θα παντρευτεί. 

• Είναι γρουσουζιά να πέσουν οι βέρες ή τα στέφανα κάτω. 

• Το νυφικό φόρεµα δεν πρέπει να πατηθεί ή να καεί. 

 

Είδη γάµων 

• Ο ορθόδοξος γάµος 

 Η αφετηρία του ορθόδοξου γάµου ανατρέχει στην ευλογία που έδωσε ο Θεός στους 

Πρωτόπλαστους. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η ιερολογία του γάµου ήταν συνδεδεµένη 

χρονικά µε τη θεία λειτουργία, που µε τη σειρά της ήταν συνδεδεµένη µε τον εσπερινό. Οι 

µελλόνυµφοι έπρεπε πρώτα να κοινωνήσουν…Άλλοι καιροί, άλλα ήθη. Σήµερα, ο γάµος 

µπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα! Μέχρι το 1982, ο µόνος νόµιµος τύπος γάµου στη χώρα 

µας ήταν ο ορθόδοξος. Ο ορθόδοξος γάµος είναι ένα από τα Μυστήρια της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, το οποίο τελείται µε ιερολογία επισκόπου ή πρεσβύτερου και µε το οποίο η 

Εκκλησία ευλογεί την εκούσια συζυγική ένωση δύο ετερόφυλων προσώπων, ενός άνδρα 

και µιας γυναίκας. 

 Θετικές προϋποθέσεις για τη σύναψη του ορθόδοξου θρησκευτικού γάµου : 

-  ∆ιαφορά φύλου. 

-  Νόµιµη ηλικία. 

-  Ικανότητα προς δικαιοπραξία. 
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-  Υπόσταση ιεροσύνης του τελετουργού της ιερολογίας.   

 

 Αρνητικές προϋποθέσεις για τη σύναψη του ορθόδοξου θρησκευτικού γάµου: 

                 - Κώλυµα της ετεροθρησκείας. 

-  Προΰπαρξη άλλου γάµου που δεν έχει λυθεί αµετάκλητα. 

-  Προΰπαρξη έγκυρου τρίτου γάµου. 

-  Εξ’ αίµατος συγγένεια. 

-  Εξ’ αγχιστείας συγγένεια. 

-  Εξώγαµη συγγένεια. 

-  Προΰπαρξη υιοθεσίας. 

-  Εκ βαπτίσεως πνευµατική συγγένεια. 

- Ιδιότητα του κληρικού ή του µοναχού ενός από τους  

   µελλόνυµφους.  

  

 Κατά την ορθόδοξη πίστη, το ιδεώδες είναι η µονογαµία µε την έννοια ότι ο 

χριστιανός πρέπει να συνάπτει έναν µόνο γάµο και µε ένα πρόσωπο. Η τέλεση δεύτερου 

γάµου χαρακτηρίζεται ως διγαµία και θεωρείται βαρύ αµάρτηµα. Οι ευχές της ιερολογίας 

του δεύτερου και του τρίτου γάµου είναι διαφορετικές από αυτές που αναγιγνώσκονται  σε 

εκείνους που τελούν πρώτο γάµο. Επίσης η Εκκλησία δέχεται τους γάµους µεταξύ 

ορθοδόξων και ετεροδόξων υπό προϋποθέσεις.  

Οι µελλόνυµφοι είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν πριν από το γάµο το επώνυµο των 

τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό µπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των 

δύο. 

 

 

• Ο πολιτικός γάµος  

Μία από τις πρώτες νοµοθετικές πράξεις της κυβερνήσεως του Ανδρέα 

Παπανδρέου, τον Ιούλιο του 1982, ήταν η ψήφιση νόµου που καθιέρωνε την τέλεση του 

πολιτικού γάµου. Σε µια χώρα όπου η θρησκεία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον κοινωνικό 

βίο, η πρωτοβουλία εκείνη ήταν ριζοσπαστική και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. 

Έρευνα της εφηµερίδας Ριζοσπάστης, που δηµοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου 1983, διαπίστωνε 

ότι ο πολιτικός γάµος δεν είχε σπουδαία απήχηση. Ο τότε γενικός γραµµατέας  του 

υπουργείου Εσωτερικών ήταν σαφής : ‘’Πιστεύω ότι µια από τις βασικές αιτίες που οι 

Έλληνες προτιµούν το θρησκευτικό γάµο από τον πολιτικό είναι αυτό που λέµε 
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τελετουργικό µέρος. Οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους νιώθουν πως οι στιγµές του γάµου 

τους είναι ξεχωριστές, και σαν τέτοιες, τις έχουν συνδέσει µε µια µεγαλοπρεπή τελετή. Το 

τελετουργικό µέρος δεν υπάρχει στον πολιτικό γάµο.’’ 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, ο θρησκευτικός γάµος κρατάει πρώτον γιατί οι γονείς 

θέλουν να τηρείται το έθιµο και δεύτερον γιατί το τελετουργικό του πολιτικού γάµου δεν 

έλκει τους µελλονύµφους.  

Τέλος, να αναφέρουµε πως η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αναγνωρίζει τον πολιτικό 

γάµο, γι’ αυτό και δεν δέχεται όσους τον έχουν τελέσει ως αναδόχους στο Μυστήριο της 

βαπτίσεως, αλλά ούτε και σαν κουµπάρους σε θρησκευτικό γάµο. 

 

• Ο µεικτός γάµος 

Εκατοντάδες είναι οι γάµοι που τελούνται κάθε χρόνο σε όλη τη χώρα, ενώνοντας 

µε αιώνια ιερά δεσµά άντρες και γυναίκες από την Ελλάδα µε αλλοδαπούς ή αλλοδαπές. 

Ούτε λίγο ούτε πολύ, το δέκα τοις εκατό των γαµήλιων τελετών που τελούνται κάθε χρόνο 

στην Αθήνα αφορούν ‘’µεικτά ζευγάρια’’.  

Κατά το Ελληνικό ∆ίκαιο δεν απαγορεύεται ο γάµος µεταξύ Ελλήνων και 

αλλοδαπών. Για τους Έλληνες αρµόδιες να εκδώσουν άδεια γάµου είναι οι Ελληνικές 

Αρχές, ενώ για τους αλλοδαπούς αρµόδιες είναι οι Αρχές της χώρας τους. Ο ελληνικός 

νόµος προβλέπει χωριστή άδεια γάµου για κάθε µελλόνυµφο, είτε είναι Έλληνας, είτε 

αλλοδαπός.  

 

6.1.1. Η οργάνωση του γάµου 

 

 Ζούµε σε µια χώρα που ο θεσµός του γάµου είναι αναµφισβήτητα µία από τις 

σταθερότερες αξίες. ∆εν αποτελεί απλά και µόνο µια θρησκευτική τελετή. Είναι η γέφυρα 

που ενώνει την παράδοση µε τα σύγχρονα πρότυπα. Και ενώ είναι ένα τόσο ευχάριστο 

γεγονός, υπεισέρχονται ψυχολογικοί παράγοντες που αγχώνουν τους ενδιαφερόµενους. 

Πώς θα οργανωθεί ο γάµος, τι πρέπει να γίνει, πόσα χρήµατα χρειάζονται,…από πού να 

αρχίσεις και πού να τελειώσεις.. Συνεπώς, ο γάµος είναι και ένα γεγονός που απαιτεί 

ενηµέρωση, τρέξιµο, οργάνωση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η βιοµηχανία του γάµου έχει µια 

διαρκή εξέλιξη, µε αποτέλεσµα όλη η συγκεκριµένη αγορά να µεγαλώνει και να 

διευρύνεται συνεχώς. Νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις υποτάσσουν κανόνες για 

πρακτικά και αισθητικά ζητήµατα. Ο ι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου έχουν αλλάξει, 

µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί το budget προκειµένου να διοργανωθεί ένας γάµος που  



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -151- 

παλιότερα µπορούσε να έχει µόνο η µεγαλοαστική τάξη. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε πως  οι 

τράπεζες, στο σύνολό τους προσφέρουν δάνεια στους ενδιαφερόµενους, ώστε να 

καλύψουν αυτό το πολυδάπανο πλέον γεγονός . Η ανάγκη για πρωτοτυπία έχει φέρει στο 

προσκήνιο νέες υπηρεσίες, όπως τις εταιρίες ενοικιάσεως πολυτελών αυτοκινήτων, 

ηχητικών εφέ, βεγγαλικών , κ. α. Το ζευγάρι καλείται να επιλέξει µέσα από µια τεράστια 

προσφορά προϊόντων. Και κάπου εδώ είναι που δηµιουργείται η ανάγκη ενός συµβούλου 

για την έρευνα αγοράς. Τον ρόλο αυτό µπορούν να παίξουν τα διάφορα περιοδικά γάµου 

που κυκλοφορούν στο εµπόριο, οι ιστοσελίδες γάµου και στην καλύτερη περίπτωση µία 

εταιρία διοργάνωσης γάµων.  

 Η ανάθεση της διοργάνωσης ενός γάµου σε κάποιον  «ειδικό», αφενός απαλλάσσει 

τους  ενδιαφερόµενους από σπατάλη πολύτιµου χρόνου και αφετέρου εξασφαλίζει ένα 

επαγγελµατικό και άρτια σχεδιασµένο αποτέλεσµα. Το κόστος επίσης περιορίζεται, καθώς 

οι εταιρίες  διοργάνωσης γάµων διαθέτουν κατάλληλους συνεργάτες και µπορούν έτσι να 

επιτύχουν πολύ πιο οικονοµικές τιµές. Ένας άλλος λόγος που οδηγεί σήµερα ένα ζευγάρι 

να αναθέσει το γάµο του σε έναν ειδικό είναι η αποφυγή µεγάλου µέρους του στρες και  

των παρελκοµένων του, καθώς επίσης και η αποφυγή οικογενειακών προστριβών. 

 Ο βαθµός συµµετοχής  του διοργανωτή στον προγραµµατισµό ενός γάµου είναι 

προσωπικό ζήτηµα του ζευγαριού. Κάποιοι µπορούν να του αναθέσουν τα πάντα, ακόµη 

και την επιλογή του νυφικού, ενώ άλλοι µπορούν να τον περιορίσουν σε εκτελεστικό 

ρόλο. Φρόνιµο πάντως είναι, οι µελλόνυµφοι να γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν, αντίθετα 

ενδέχεται ο γάµος να µην έχει ταυτότητα. 

 Α. Πλάνο οργάνωσης  

 

Ένας διοργανωτής έχει συνήθως την απόλυτη εποπτεία της εκδηλώσεως και 

ανάλογα µε το τι θέλει το ζευγάρι, η χρησιµότητά του είναι καθοριστική. 

Μία εταιρία διοργάνωσης γάµων µπορεί να αναλάβει : 

� Άδειες γάµου, εκκλησία. 

� Ιδέες για την τελετή, στολισµός εκκλησίας. 

� Στέφανα, µποµπονιέρες, ανθοδέσµη, αξεσουάρ 

� Bachelor party 

� Μεταφορά της νύφης .(αυτοκίνητο, µηχανή, κ.τ.λ.) 

� Χώρος δεξίωσης. 

� Προσκλήσεις. 

� Catering-γαµήλια τούρτα 
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� Λίστα γάµου, διαχείριση  δώρων 

� Ασφάλεια (security) 

� Προσκεκληµένοι: ταξιθεσία, εξυπηρέτηση, υποδοχή 

� Έθιµα και διαδικασίες 

� Μουσική, ορχήστρες., ηχητικά εφέ, φωτισµός. 

� Προσωπικό εκδήλωσης( εκπαίδευση, ένδυση ) 

� Μπαλόνια, λουλούδια, ειδικά εφέ. 

� Φωτογράφος, video, video clip ζευγαριού. 

 

 

Β. Ανάπτυξη πλάνου. 

 

Άδειες γάµου, εκκλησία 

Ο υπεύθυνος της εταιρίας διοργάνωσης ενός γάµου αναλαµβάνει, σε συνεργασία 

πάντα µε τους µελλόνυµφους, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 

και να κάνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση της άδειας γάµου στην ενορία 

που υπάγεται η νύφη, ακόµη και αν ο γάµος τελεσθεί σε εκκλησία άλλης ενορίας. Στη 

συνέχεια κλείνεται η ηµεροµηνία και ώρα του γάµου. 

Σε µία αναγκαία συνάντηση µε τον ιερέα που θα τελέσει το Μυστήριο, καλό θα 

ήταν να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν άλλοι γάµοι πριν ή µετά, κάποιες πιθανές 

απαγορεύσεις  π. χ στο στόλισµα, στη χρήση του ναού, κ. λ. π. 

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να δηµοσιευθεί η αγγελία του γάµου σε  κάποια εφηµερίδα 

της επιλογής των µελλονύµφων. Η δηµοσίευση γίνεται σε εφηµερίδα της περιοχής όπου 

θα τελεσθεί ο γάµος, και τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από αυτόν. Το φύλλο της 

εφηµερίδας προσκοµίζεται στον ιερέα για να εκδώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

  Οι διαδικασίες αυτές είναι λίγο πιο πολύπλοκες για τον διοργανωτή όταν µιλάµε για 

ειδικές περιπτώσεις γάµων, όπως µεικτοί γάµοι, πολιτικός γάµος, κ. α. 

 

Ιδέες για την τελετή, στολισµός εκκλησίας 

 Πάντα σε συνεργασία µε το ζευγάρι, ο διοργανωτής προσπαθεί να βρεί το 

κατάλληλο concept για την εκδήλωση, πάνω στο οποίο θα βασισθεί ο στολισµός της 

εκκλησίας αλλά και των υπολοίπων χώρων ( κατοικίες, χώρος δεξίωσης, αυτοκίνητα, 

κ.λπ). 
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 Οι ιδέες για τον στολισµό της εκκλησίας ποικίλουν από την πιο απλή µέχρι την πιο 

σύνθετη και πρωτότυπη. Ανθοστήλες, λαµπάδες, κεριά, µπαλόνια, βεγγαλικά, περιστέρια, 

κόκκινο χαλί στην είσοδο της εκκλησίας, κ.α. Εδώ θα πρέπει να έχει προκαθοριστεί ακόµη 

και η παραµικρή λεπτοµέρεια: το στόλισµα του τραπεζιού µε το Ευαγγέλιο, το 

τραπεζοµάντιλο, το ποτήρι του κρασιού, τα στέφανα, τα κουφέτα, κ α. Συνηθίζεται επίσης 

να καθορίζεται κάποιος υπεύθυνος για τη συλλογή δώρων και χρηµάτων καθώς επίσης και 

το ποιος θα παραδώσει τη νύφη στο γαµπρό. 

 Ο διοργανωτής φροντίζει ώστε να υπάρχει ακόµη και ένα τσαντάκι  «πρώτων 

βοηθειών» (µίνι φαρµακείο, καλσόν, παραµάνες, βελόνα και κλωστή, κ.α. ) για κάθε 

απρόοπτο! 

 

Στέφανα, µποµπονιέρες, ανθοδέσµη, αξεσουάρ. 

 Όσον αφορά τα στέφανα, θα πρέπει να επιλεχθεί το στυλ, το µέγεθος και το 

κατάστηµα απ’ όπου θα τα προµηθευτεί ο διοργανωτής αρχικά. 

 Οι λεπτοµέρειες που αφορούν τις µποµπονιέρες είναι πολύ περισσότερες. Θα πρέπει 

να καθοριστεί ο αριθµός τους, όπως και ο αριθµός των κουφέτων που θα περιέχει , το στυλ 

της µποµπονιέρας, τα χρώµατα, τα υλικά (αν µιλάµε για χειροποίητη κατασκευή), η 

παραλαβή αλλά και η διανοµή τους. 

 Για την ανθοδέσµη θα πρέπει να γίνει µια έρευνα αγοράς, να επιλεχθούν τα 

λουλούδια που θα χρησιµοποιηθούν, το µέγεθος και τα χρώµατα – να ταιριάζουν µε το 

συνολικό concept. Ακόµη θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα υπάρχει και µία δεύτερη, απλή 

ανθοδέσµη για « πέταµα» στον αέρα, όπως επιβάλλει το έθιµο. 

 

Bachelor party   

  Είτε πρόκειται για το bachelor του γαµπρού, είτε για της νύφης, ο διοργανωτής θα 

πρέπει να ασχοληθεί µε λεπτοµέρειες όπως ο ορισµός της ηµεροµηνίας του bachelor, η 

επιλογή και το κλείσιµο του χώρου, ο στολισµός και η διαµόρφωσή του. Θα πρέπει επίσης 

να συνεννοηθεί µε τους υπεύθυνους του χώρου για τυχόν εκπλήξεις (χορευτές, χορεύτριες, 

πούρα, φωτογραφίες, βίντεο, κ. α )  να επιλέξει µαζί µε τους φίλους του γαµπρού ή της 

νύφης το στυλ και το concept της βραδιάς. 

 

∆εξίωση / Catering-γαµήλια τούρτα. 

 Όσον αφορά τη δεξίωση, οι διοργανωτές συνηθίζουν να επισκέπτονται το χώρο σε 

κάποιον προηγούµενο γάµο για live δείγµα της διοργάνωσης. 
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 Γενικά, θα πρέπει να γίνει µια εκτίµηση του αριθµού των προσκεκληµένων, να 

χωριστούν οι αίθουσες εάν υπάρχουν και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, να οριστεί 

αριθµός σερβιτόρων και να επιλεχθεί η ενδυµασία τους. 

 Η διάταξη του χώρου θα πρέπει να γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες της δεξίωσης, ώστε 

να διευκολύνεται και η είσοδος του ζευγαριού στο χώρο. Ο στολισµός  ακολουθεί το 

γενικό concept του γάµου( καρέκλες, τραπέζια προσκεκληµένων, τραπέζι µε την τούρτα, 

κ.τ.λ.) 

Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης πρέπει ακόµα να ασχοληθεί µε θέµατα ήχου και φωτισµού 

(ορχήστρα – τραγουδιστές, d.j, φώτα, επιλογή εφέ για κάθε ειδική στιγµή). 

 Μία ακόµη παράµετρος είναι  η επιλογή του µενού και της κάβας καθώς επίσης και 

ο καθορισµός του τρόπου σίτισης (µπουφές, σερβίρισµα, περαστό catering, κ.λπ ). Τέλος 

θα πρέπει να καθοριστούν τα κιλά της γαµήλιας τούρτας, σύµφωνα µε τον αριθµό των 

καλεσµένων, οι γεύσεις, το χρώµα και ο στολισµός της. 

 

Προσκλήσεις – Προσκεκληµένοι. 

 Εδώ θα πρέπει και πάλι να καθοριστεί ο αριθµός των προσκεκληµένων, το concept ( 

να  ταιριάζει µε το γενικό concept της δεξίωσης), το κείµενο της πρόσκλησης, κ α. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ειδικές περιπτώσεις µε χωρισµένους ή θανόντες 

γονείς. Μαζί µε το ζευγάρι ο διοργανωτής θα καταλήξει για το στυλ της πρόσκλησης, το 

χαρτί, το φάκελο, τα χρώµατα αλλά και τα ειδικά υλικά που ενδεχοµένως θα 

χρησιµοποιηθούν. Ακολουθεί η αποστολή των προσκλητηρίων ή η διανοµή τους χέρι-χέρι, 

τουλάχιστον 1 µήνα πριν το γάµο. 

 Μια λίστα προσκεκληµένων θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του διοργανωτή για 

τη  διαχείριση θεµάτων υποδοχής των καλεσµένων σε κάθε φάση. Ο υπεύθυνος θα πρέπει 

επίσης να οργανώσει την µετακίνηση και διαµονή προσκεκληµένων από µακριά ( 

επικοινωνία µε κοντινά ξενοδοχεία για διαθεσιµότητα και τιµές, µεταφορά στην εκκλησία 

και στο χώρο της δεξίωσης, κ. α. ). 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -155- 

                                            ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

10-12 µήνες πριν 

• Καθορισµός της ηµεροµηνίας και του είδους του γάµου (θρησκευτικός ή πολιτικός, 

επίσηµος ή ανεπίσηµος). Η ηµεροµηνία ορίζεται µετά την επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει 

κάποιο άλλο προκαθορισµένο γεγονός εκείνη την ηµέρα, που πιθανόν να παρακωλύσει 

την προσέλευση καλεσµένων ή και την ίδια την τελετή.  

• Επιλογή της εκκλησίας/ δηµαρχείου και του χώρου της γαµήλιας δεξιώσεως. 

• Επίσκεψη στον ιερέα ή το δηµαρχείο για να η ηµέρα και η ώρα του γάµου. 

• Κλείσιµο του χώρου της δεξίωσης. 

• Επιλογή κουµπάρων, µαρτύρων και παρανύµφων. 

 

8-6 µήνες πριν 

• Οργάνωση λίστας προσκεκληµένων για την εκκλησία και τη δεξίωση, προκειµένου να 

προσδιοριστεί ο συνολικός αριθµός τους. 

• Οργάνωση προϋπολογισµού και καθορισµός του ποιος θα πληρώσει τι. Συντάσσεται 

λεπτοµερής κατάλογος των εξόδων του γάµου και προβλέπεται µια υπέρβαση της τάξεως 

του 10-20%. Κατά παράδοση, ο γαµπρός αναλαµβάνει το νυφικό, την ανθοδέσµη της 

νύφης, τις βέρες και το γαµήλιο ταξίδι. Η νύφη, τα παρανυφάκια -την ένδυσή τους -, το 

στολισµό της εκκλησίας, την κάλυψη ( φωτογραφίες, video), την ενοικίαση αυτοκινήτου 

και τη δεξίωση. Οι κουµπάροι αναλαµβάνουν τα στέφανα, τις λαµπάδες και την εκκλησία. 

• Προκαταρκτικές συζητήσεις µε τους επαγγελµατίες συντελεστές του γάµου (φαγητό, ποτά, 

άνθη, ορχήστρα, διακόσµηση, βιντεολήπτης, φωτογράφος, κ.τ.λ). Επικοινωνία µε 

ταξιδιωτικό γραφείο για το µήνα του µέλητος. 

 

6-3 µήνες πριν 

• Επιλογή και πρώτες πρόβες νυφικού. 

• Ενηµέρωση των γονέων των παρανύµφων. 

• Πρώτη επίσηµη λίστα προσκεκληµένων και προετοιµασία για τα πιστοποιητικά του γάµου. 

• Επιλογή και σύνταξη λίστας γάµου ( δώρων ). 
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3-2 µήνες πριν  

• Επιλογή του γαµπριάτικου κοστουµιού. 

• Απόφαση για το είδος των προσκλήσεων –χαρτί, γραµµατοσειρά, κείµενο, σχεδιασµός 

χάρτη, κ.τ.λ. 

• Συµφωνίες µε τους επαγγελµατίες του γάµου. 

• Αποστολή των προσκλήσεων. 

• Επιλογή µποµπονιέρας, στεφάνων, λαµπάδων. 

 

2-1 µήνα πριν 

• Αγγελία γάµου. 

• Επίσκεψη στο κοσµηµατοπωλείο για τις βέρες. 

• Τελική λίστα προσκεκληµένων – τηλέφωνα στους προσκεκληµένους για επιβεβαίωση. 

• Κατάθεση πιστοποιητικών στον ιερέα ή το δηµαρχείο. 

• Άδειες γάµου 

• Τελική διαµόρφωση του χώρου της δεξίωσης, ταξιθεσία. 

• Παραγγελία τούρτας, λουλουδιών, αυτοκινήτου. 

• Οριστικοποίηση µενού και διακοσµήσεως. 

• Οργάνωση για το πότε θα βρεθούµε και µε ποιόν προµηθευτή και τι ακριβώς θα χρειαστεί 

από εµάς. 

• Έλεγχος καιρού, αν ο γάµος γίνει σε ανοιχτό χώρο. 

• Επιβεβαίωση εισιτηρίων και κρατήσεων για το µήνα του µέλιτος. Κράτηση δωµατίου σε 

ξενοδοχείο για τη νύχτα του γάµου (εάν χρειάζεται) 

• ∆ιοργάνωση των bachelor parties 

 

Μερικές µέρες πριν 

• Κοµµωτήριο. Πρόβα µαλλιών και µακιγιάζ. 

• Τελικές πρόβες νυφικού και κοστουµιού. 

• Καταγραφή πλάνου για την ηµέρα του γάµου. 

• Bachelor party µε τους φίλους του ο γαµπρός, µε τις φίλες της η νύφη. 

• Προετοιµασία των αποσκευών για το γαµήλιο ταξίδι. 

 

 

 

 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -157- 

Η παραµονή 

• Παραλαβή από τον κουµπάρο του κουτιού µε τις βέρες. 

• Παραλαβή των µποµπονιέρων, των λαµπάδων , στεφάνων, κ.λ.π. 

• Στήσιµο και έλεγχος του οπτικοακουστικού εξοπλισµού στο χώρο της εκδηλώσεως. 

• Ο κουµπάρος πληρώνει την εκκλησία. 

 

Η µεγάλη ηµέρα 

• ∆ιακόσµηση και παραλαβή του αυτοκινήτου. 

• Κόµµωση, µακιγιάζ. Καλό είναι η προετοιµασία να ξεκινήσει 3-4 ώρες πριν το γάµο. 

• Ο γαµπρός παραλαµβάνει την ανθοδέσµη την ηµέρα του γάµου και όχι η νύφη. 

• Ο γαµπρός προσέρχεται στην εκκλησία και ελέγχει ότι υπάρχουν οι βέρες και τα στέφανα. 

• Στο χώρο της δεξίωσης στήνονται από το πρωί τα τραπέζια και γίνεται η διακόσµηση. 

Λουλούδια και µπαλόνια όµως τοποθετούνται στα τραπέζια την τελευταία στιγµή για να 

µη µαραθούν ή σκάσουν. 

• Αν ο γάµος ε’ιναι επίσηµος, προβλέπονται άτοµα στην υποδοχή για την ταξιθεσία των 

καλεσµένων. Επίσης, µπορεί να υπάρχει και σχεδιάγραµµα της αίθουσας. 

 

 

7.2. Η ΒΑΠΤΙΣΗ 

 

Τι εστί βάπτιση. 

 Η βάπτιση είναι ένα µη επαναλαµβανόµενο Μυστήριο το οποίο τελείται µόνο µία 

φορά όταν το παιδί βρίσκεται περίπου σε ηλικία ενός έτους. Υπάρχουν βέβαια και 

ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαίο, λόγω σοβαρών προβληµάτων  υγείας 

που µπορεί να αντιµετωπίζει το νεογνό, να γίνει το βάπτισµα  «επί τόπου» 

(αεροβάπτισµα). Στην  περίπτωση αυτή µπορεί ο οποιοσδήποτε να πάρει το νεογνό στα 

χέρια του και σηκώνοντάς το τρεις φορές να το βαπτίσει στο όνοµα του Πατρός, του Υιού 

και του Αγίου Πνεύµατος. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν ενήλικα άτοµα  που ανήκουν 

σε άλλη θρησκεία αποφασίζουν να γίνου Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όπου το Μυστήριο 

πραγµατοποιείται όπως ορίζει η Εκκλησία. 

 Η βάπτιση πραγµατοποιείται κυρίως σε κολυµπήθρα γεµάτη µε αγιασµό, στην οποία 

ο Ιερέας βουτάει το παιδί τρεις  φορές  στο όνοµα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου 

Πνεύµατος. Η Εκκλησία µας έχει δώσει µεγάλη βαρύτητα στο Μυστήριο της βάπτισης 
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γιατί µέσω αυτού το άτοµο γίνεται µέλος αυτής και αποκτά τα χαρακτηριστικά της 

θρησκείας µας. Έχει πλέον το δικαίωµα να συµµετέχει σε όλα τα µυστήρια της Εκκλησίας. 

Το µυστήριο του βαπτίσµατος αποτελεί ουσιαστικά τον τρόπο µε τον οποίο ο 

άνθρωπος απαλλάσσεται από τα δαιµόνια και εντάσσεται στην Ορθοδοξία. 

 

 Σύµβολα 

 

Το λάδι 

 Ονοµάζεται « επόρκιστον έλαιον » γιατί µε αυτό χρίει το παιδί ο ιερέας πριν από τη 

βάπτιση, ώστε να το προστατεύει από τα πονηρά και κακά πνεύµατα. Έπειτα, µε το ίδιο 

λάδι χρίει ο νονό το παιδί σε όλο του το σώµα. Επιβάλλεται να είναι αγνό ελαιόλαδο, 

καθαρό και ανόθευτο, ώστε να ανταποκρίνεται στο συµβολικό του χαρακτήρα. Το λάδι 

συµβολίζει τη χαρά, τη συµφιλίωση και το έλεος του Θεού. Είναι αυτό που θεραπεύει, 

καθαρίζοντας τη ψυχή από τα αµαρτήµατα  

 

 

Τα µαρτυρικά 

 Τα µαρτυρικά, αν και στις µέρες µας κυκλοφορούν σε πολλών ειδών σχέδια, θα 

πρέπει κανονικά να είναι ένας µικρός σταυρός ή η εικόνα της Παναγίας δεµένα σε µικρές 

λευκές κορδέλες. 

 Στο κουτάκι µε τα µαρτυρικά υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά και µεγαλύτερα, τα 

οποία προορίζονται για τους γονείς και τους αναδόχους. Τα µαρτυρικά αναλαµβάνει να τα 

καρφιτσώσει στους καλεσµένους ως ανάµνηση του ιερού µυστηρίου κάποιος από το στενό 

οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του µωρού, λίγο πριν το τέλος της βάπτισης. 

 

Ο σταυρός 

 Ο σταυρός, το κόσµηµα της βάπτισης, είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της 

τελετής αυτής και τον προσφέρει ο νονός ή η νονά στον βαπτιζόµενο. Φορώντας το 

σταυρό, ο άνθρωπος ο οποίος βαπτίστηκε φέρει τη «σφραγίδα» του χριστιανού που θα 

τιµήσει την πίστη του προς το Θεό, τη θρησκεία και τις αρχές της. Ο σταυρός αποτελεί 

αναµφισβήτητα το σύµβολο της θρησκείας µας. Συµβολίζει τη αναγέννηση του ανθρώπου, 

τη βαθιά ευλάβεια προς το Θεό. 

Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που βαπτίζεται και φορά το σταυρό, συµµετέχει, 

συµπάσχει και συµπορεύεται µε το θέληµα του Θεού, µέσω του Μυστηρίου της βάπτισης. 
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Η κολυµπήθρα 

 Η λέξη   «κολυµπήθρα» είναι πανάρχαιη και σηµαίνει τον τόπο για κολύµβηση, στη 

δε εκκλησιαστική γλώσσα, σκεύος προς βάπτιση. Η σηµερινή µορφή της κολυµπήθρας , 

που κυριάρχησε µετά την επικράτηση του νηπιοβαπτισµού, αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας 

κολυµπήθρας, δηλαδή του βαπτιστηρίου. 

 

Το νερό 

 Το νερό συνδέθηκε και ουσιαστικά ταυτίστηκε µε το βάπτισµα, έτσι ώστε να µιλάµε 

για το µυστήριο του ύδατος. Η ίδια η λέξη «βαπτίζω» σηµαίνει βυθίζω εις ή υπό το ύδωρ. 

 Το νερό, λοιπόν, στη συνείδηση της Εκκλησίας γίνεται σύµβολο του βαπτίσµατος, 

σύµβολο αναγέννησης και σωτηρίας. 

 Γιατί όµως το  νερό ειδικά έχει αυτή την ιερή αποστολή ; 

Εάν ανατρέξουµε στο θρησκευτικό συµβολισµό και την καθηµερινή χρήση του νερού θα 

διαπιστώσουµε ότι προβάλλεται α) ως σύµβολο της ζωής και της γονιµότητας, β) ως 

σύµβολο του καθαρµού και γ) ως σύµβολο του θανάτου και της καταστροφής. Οι 

συµβολισµοί αυτοί δεν είναι καθόλου άσχετοι τόσο µε τις κοσµολογικές αντιλήψεις της 

αρχαίας εποχής, όσο και µε τη σηµασία ρου νερού στις ανάγκες της ζωής. 

 

Ψαλίδι  κουράς 

 Το ψαλίδι χρησιµοποιείται για την κουρά των µαλλιών των νεοφώτιστων. Μια 

πράξη που είναι σύµβολο θυσίας, υπακοής και αφοσίωσης στο Θεό. Πρόκειται περί 

εκχριστιανισµένου ειδωλολατρικού εθίµου, σύµφωνα µε το οποίο οι Έλληνες συνήθιζαν 

να αφήνουν τα µαλλιά των παιδιών να µεγαλώσουν για να τα κόψουν στον κατάλληλο 

χρόνο και να τα αφιερώσουν στους θεούς. 

 Η Εκκλησία αντιλαµβάνεται την κουρά των νεοφώτιστων « ως απαρχή και θυσία » , 

δηλαδή σύµβολο ότι είναι ιδιοκτησία του Θεού. Γι’ αυτό και τα µαλλιά δεν τα πετούν 

όπου τύχει, αλλά τα θέτουν  «εν τόπω ιερώ» 

 

Μποµπονιέρα 

Η µποµπονιέρα αποτελεί ένα µικρό ενθύµιο ενός µεγάλου γεγονότος! Έ να µέσο 

έκφρασης της ιδιαίτερης εκτίµησής µας απέναντι σε όλους όσους παραβρέθηκαν στο 

Μυστήριο. Μια γλυκιά συνήθεια, τόσο γερά συνδεδεµένη µε την τρυφερή τελετή της 

βάπτισης, που δε θα µπορούσε µε τίποτα να παραλειφθεί.   

 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -160- 

7.2.1. Η οργάνωση της βάπτισης 

 

Α. Πλάνο οργάνωσης. 

Μια εταιρία διοργάνωσης βαπτίσεων  µπορεί να αναλάβει: 

� Εκκλησία 

� Στολισµός εκκλησίας, λαµπάδα. 

� Μποµπονιέρες, µαρτυρικά. 

� Χώρος δεξίωσης ( επιλογή, κλείσιµο, προετοιµασία) 

� Προσκλήσεις ( ειδικό δηµιουργικό, αποστολή, follow up ). 

� Catering- γεύµα, δείπνο (επιµέλεια, επιλογή µενού και κάβας). 

� Θεµατικά events, happenings, εκπλήξεις, ψυχαγωγία ανηλίκων, παιχνίδια. 

� Μπαλόνια, λουλούδια, ειδικά εφέ. 

� Προσκεκληµένοι ( υποδοχή, εξυπηρέτηση, ταξιθεσία) 

� Φωτογράφος, video. 

 

Β. Ανάπτυξη πλάνου. 

 

Εκκλησία, στολισµός, λαµπάδα. 

 Ο τόπος που θα πραγµατοποιηθεί το Μυστήριο ορίζεται από τον τόπο- περιοχή της 

µόνιµης κατοικίας του µωρού. Σε περίπτωση που είναι επιθυµητή η αλλαγή αυτού, ο 

υπεύθυνος της διοργάνωσης της βάπτισης θα πρέπει να ενεργήσει για  την συλλογή και 

παρουσίαση όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών. Ο ανθοστολισµός 

βέβαια στις βαπτίσεις είναι προαιρετικός, αν όµως υπάρχει οικονοµική ευχέρεια, σίγουρα 

θα δώσει µια γιορτινή και χαρούµενη νότα στο ναό. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται να 

στολίζεται τουλάχιστον η είσοδος της εκκλησίας και ο προαύλιος χώρος  µε άνθη, 

µπαλόνια, κορδέλες, κ.τ.λ. 

 Όσον αφορά τη λαµπάδα, αυτή θα επιλεχθεί σύµφωνα µε το στολισµό της 

εκκλησίας ή τα βαπτιστικά ρουχαλάκια του µωρού. Ακόµη, θα µπορούσε ο στολισµός της 

να είναι χρηστικός, να αποτελείται π. χ. από ύφασµα που αργότερα θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί σα σεντόνι  στο κρεβάτι του µωρού κ.α. 
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Μποµπονιέρες 

 Η µποµπονιέρα αποτελεί ουσιαστικά για τους προσκεκληµένους ένα ενθύµιο της 

βάπτισης. Είναι ένα µέσο έκφρασης της ιδιαίτερης εκτίµησης των γονέων του µωρού και 

των αναδόχων προς τους καλούς φίλους και συγγενείς. 

 Το σχέδιο της µποµπονιέρας επιλέγεται συνήθως ανάλογα µε τον στολισµό της 

εκκλησίας, τα βαπτιστικά ρούχα του µωρού, τα προσκλητήρια, και γενικότερα ανάλογα µε 

το concept της βάπτισης. 

 Πριν δοθεί η παραγγελία για τις µποµπονιέρες , ο διοργανωτής θα πρέπει να 

γνωρίζει τον ακριβή αριθµό των προσκεκληµένων. Καλό θα ήταν  βέβαια να υπάρχουν και 

κάποια τεµάχια παραπάνω  για παιδιά ή άτοµα που θα παραστούν την τελευταία στιγµή, 

ίσως και απρόσκλητα. 

Στο τέλος της τελετής, εκτός από τη µποµπονιέρα, συνηθίζεται να το προσφέρεται στους 

προσκεκληµένους και ένα µικρό γλύκισµα. 

 

Εκπλήξεις, ψυχαγωγία ανηλίκων, παιχνίδια. 

 Αυτό είναι ένα κοµµάτι για το οποίο θα πρέπει να µεριµνήσει ο διοργανωτής που 

έχει αναλάβει τη βάπτιση. Όλοι ξέρουµε τι «µπελάς» είναι τα µικρά παιδιά, γι’ αυτό και 

καλό θα ήταν να επιλεχθεί ένας έξυπνος τρόπος για να απασχοληθούν  κατά τη διάρκεια 

τουλάχιστον της δεξίωσης, όπως π. χ. clowns, story tellers,ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, 

ταχυδακτυλουργοί, κ. α. 

 

6.3. Η ∆εξίωση 

Θα µπορούσαµε  ίσως να ορίσουµε τις δεξιώσεις ως << οργανωµένες συγκεντρώσεις 

ατόµων, φίλων και γνωστών, µε αφορµή τον εορτασµό κάποιας επετείου, την τιµητική 

εορτή κάποιου, κ .τ. λ.  

Όπως φαίνεται και από τον  παραπάνω ορισµό, είναι αναγκαίος ο προγραµµατισµός 

και η οργάνωση για να διεξαχθεί µε επιτυχία µια τέτοια εκδήλωση, όποιο χαρακτήρα και 

αν έχει αυτή. Και εδώ αναλαµβάνουν οι ειδικοί… 

Το πλάνο που ακολουθεί είναι ένα γενικό πλάνο οργάνωσης που περιλαµβάνει όλα 

όσα  αναλαµβάνει να διαχειριστεί ένα γραφείο ώστε να φέρει εις πέρας µία  κοινωνική 

εκδήλωση ( εκτός του γάµου και της βάπτισης που έχουµε ήδη αναλύσει). 
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6.3.1. Η οργάνωση της δεξίωσης 

 

 

Α. Πλάνο οργάνωσης 

Ένα γραφείο διοργάνωσης εκδηλώσεων µπορεί να αναλάβει: 

� Επιλογή χώρου ( κλείσιµο, προετοιµασία) 

� ∆ιαµόρφωση χώρου ( σκηνικά, διακόσµηση, πίστες, εφέ.) 

� Προσκλήσεις ( guest list, δηµιουργικό, αποστολή, follow up) 

� Προσκεκληµένοι ( υποδοχή, ταξιθεσία, εξυπηρέτηση ) 

� Catering (επιλογή µενού και κάβας ) 

� Ασφάλεια ( security) 

� Mουσική, ορχήστρες, d. J. 

� Φωτισµός, ηχητικά εφέ, οπτικοακουστικός εξοπλισµός, µικροφωνικές εγκαταστάσεις. 

� Προσωπικό εκδήλωσης (ένδυση, εκπαίδευση) 

� Happenings, εκπλήξεις 

� Φωτογράφος, video. 

� ∆ελτία τύπου, καταχωρήσεις, χορηγοί επικοινωνίας, προβολή. 

� On-line και ηλεκτρονική υποστήριξη. 

 

Β. Ανάπτυξη πλάνου. 

Όσον αφορά τις δεξιώσεις λοιπόν, ιδιαίτερα όταν οι προσκεκληµένοι είναι επίσηµα 

πρόσωπα, το πολιτικού χώρου, του καλλιτεχνικού, κ. τ. λ., θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην ασφάλεια του χώρου, στην εκπαίδευση και συµπεριφορά του προσωπικού ( 

σερβιτόροι, κ. α. ) αλλά και στην υποδοχή και ταξιθεσία των προσκεκληµένων. 

Θεωρήσαµε πως αυτά είναι τα σηµαντικότερα σηµεία στα οποία πρέπει να εστιάσει 

ο υπεύθυνος διοργάνωσης µιας δεξίωσης, χωρίς βέβαια να παραµελήσει και τα υπόλοιπα 

θέµατα που παρουσιάζονται στο πλάνο. 
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6.4 Συναυλία - Festival 

Οι συναυλίες και τα festival αποτελούν  µεγάλα events και έτσι επόµενο είναι να 

απαιτούν πολύ καλύτερη οργάνωση και συντονισµό από κάθε άλλη εκδήλωση. 

Το πιο πρόσφατο festival για την Ελλάδα ήταν ο διαγωνισµός τραγουδιού της 

Eurovision που διοργανώθηκε τον Μάιο του 2006 στην Αθήνα. Ήταν ένα από τα 

µεγαλύτερα επικοινωνιακά γεγονότα που έλαβαν ποτέ µέρος στη χώρα µας, 

προσελκύοντας τα βλέµµατα όλων των Ευρωπαϊκών χωρών πάνω µας. 

Ένα τέτοιο γεγονός βέβαια, απαιτεί πολύ καλή οργάνωση ώστε να µπορέσουν οι 

επισκέπτες να περάσουν καλά , όπως  συγκεκριµένα αναφέρει η κα. Ματζουράτου 

Ζαµπία, marketing director Le Spot.  

“…Είναι πάρα πολλές οι ανάγκες που προκύπτουν από τη διοργάνωση: υποδοχή στο 

αεροδρόµιο, διαµονή, µεταφορές, εκδροµές, οργάνωση ενός µεγάλου δικτύου 

εθελοντισµού, street events, συναυλίες, οργάνωση του venue ( παραγωγή shows, press 

center, accreditation center, κ.α. ), διαχείριση χορηγών, ασφάλεια, κ. α. 

  

6.4.1 Η οργάνωση µιας συναυλίας – festival 

Και εδώ ισχύει το γενικό πλάνο οργάνωσης που φαίνεται στην παράγραφο 

5.3.1.Επειδή όµως οι ανάγκες του συγκεκριµένου event είναι άλλες πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριµένα σηµεία. 

Η διοργανώτρια εταιρία θα πρέπει να δώσει µεγάλη βαρύτητα στις ηχητικές 

εγκαταστάσεις , καθώς και στον φωτισµό ( επαγγελµατίες, έµπειροι ηχολήπτες, κ. τ. λ.). 

Ακόµη θα πρέπει να βρεθούν οι χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης, να γίνουν οι 

απαραίτητες καταχωρήσεις και δελτία τύπου, το διαφηµιστικό υλικό ( έντυπα, πανό, 

αφίσες) και γενικότερα µια οργανωµένη προβολή του γεγονότος. 

 

6.5. Parties 

 

6.5.1. Κατηγορίες Parties’ 

∆ιακρίνουµε δύο κατηγορίες party: 

α. τα παιδικά party και  

β. τα party ενηλίκων. 
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Α. Παιδικά parties 

Συνήθως γίνονται µε αφορµή τα γενέθλια ή την ονοµαστική εορτή των παιδιών. 

Στην Ελλάδα αν και συνηθίζεται ο εορτασµός των γενεθλίων , ωστόσο σπάνια µια µητέρα 

θα « εξουσιοδοτήσει»  κάποιον ξένο ν α διοργανώσει το πάρτι του παιδιού της. 

Όταν όµως αυτό συµβαίνει, ο διοργανωτής θα πρέπει να αναλάβει: 

� Την επιλογή, το κλείσιµο και την προετοιµασία ( διακόσµηση-στολισµός) του χώρου. 

� Τις προσκλήσεις (δηµιουργικό, αποστολή) 

� Τούρτα γενεθλίων (αν πρόκειται για πάρτι γενεθλίων) 

� Catering-επιµέλεια παιδικού µενού. 

� Κλόουν, ταχυδακτυλουργοί, παραµυθάδες, διοργάνωση παιχνιδιών, εκπλήξεις, κ.τ.λ. 

� Αναµνηστικά δώρα στα παιδιά. 

� Φωτογράφος, video. 

� Ασφάλεια ( security ) 

 

Β. Party ενηλίκων. 

  Στην κατηγορία αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο η αφορµή της διοργάνωσης του party. 

Αφορµή µπορεί να αποτελέσει µια ονοµαστική εορτή ή τα γενέθλια κάποιου, αλλά και 

οποιοδήποτε άλλο γεγονός όπως π. χ. επέτειοι, πρόταση γάµου, αναγγελία εγκυµοσύνης, 

αποχαιρετιστήρια party, αποφοιτήσεις, κ. α .  

Και εδώ λοιπόν, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης θα αναλάβει θέµατα που αφορούν: 

� Τον χώρο και τη διαµόρφωσή του 

� Τους καλεσµένους. 

� Μουσική, φωτισµό, ηχητικά εφέ 

� Φωτογράφος, video. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Mariana Mariana Mariana Mariana PAGALOS 

Communications Specialist 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

∆ιεύθυνση                             Ερµού 18, 546 24 

Τηλέφωνο                             2310 288491 

Fax                                        2310 274619          

              

ΑΘΗΝΑ 

∆ιεύθυνση                             Λ. Ακρίτα, 146 71 Ν. Ερυθραία 

Τηλέφωνο/ Fax                     210 6747895 

 

Συνεντευξιαζόµενος              Μαριάνα Πάγκαλου 

∆ιευθύνουσα                         Μαριάνα Πάγκαλου 

Site                                        www.pagalou.gr 

E-mail                                    pagalos@otenet.gr 

 

 

 

o Ποιες υπηρεσίες παρέχει σήµερα η εταιρία σας; 

∆ιαφηµιστικά, αθλητικό mrk, δηµόσιες σχέσεις, direct mrk, παροχή επιχειρηµατικής 

πληροφορίας – προβολής, πολιτική & public affairs επικοινωνία, event mrk, προώθηση 

πωλήσεων, συµβουλή χορηγίας, συµβουλή επιχειρήσεων, επιλογή στελεχών, οργάνωση 

συνεδρίων – εκθέσεων, επαγγελµατικά γεύµατα. 
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o Ποια πιστεύετε πως είναι τα δυνατά σας σηµεία; 

Γρήγορη αποτελεσµατικότητα, ταχύτητα, ευελιξία, στόχος µας πάντα είναι: ο 

ικανοποιηµένος πελάτης. 

 

o Πόσα άτοµα απασχολούνται στην εταιρία; 

5 άτοµα εσωτερικοί 

 

o Πώς βλέπετε την αγορά της Θεσσαλονίκης στον τοµέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων; 

     Γίνεται µια καλή προσπάθεια από λίγες όµως εταιρίες. 

 

o Με ποιο τρόπο βρίσκετε καινούριους πελάτες;  

     Η διαφήµιση της εταιρίας γίνεται µόνο σε πανελλαδικά κλαδικά περιοδικά, αλλά να 

ξέρετε πως για µας η καλύτερη διαφήµιση είναι η επικοινωνία mouth – to – mouth, 

διαφήµισή µας είναι η δουλειάς µας. Πλέον είµαστε γνωστοί στο χώρο και οι πελάτες 

έρχονται σε ‘µας. 

 

o Πως κοστολογείτε τη διοργάνωση µιας εκδήλωσης;  

Σαφώς ξεκινάµε από τις απαιτήσεις του event και τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Αργότερα βρίσκουµε ό,τι χρειαζόµαστε σε ανθρώπινο δυναµικό και υλική υποστήριξη 

ισορροπώντας πάντα το βέλτιστο αποτέλεσµα µε την ανάλογη αξία. 

 

o Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στον τοµέα του event management στη Θεσσαλονίκη;  

∆υστυχώς υπάρχουν µόνο 2-3 εταιρίες που µπορούµε να πούµε πως 

ανταγωνιζόµαστε, στις υπόλοιπες είτε λείπει η συνέπεια, η γνώση, η επιµόρφωση και ο 

επαγγελµατισµός, είτε οι δουλειές που αναλαµβάνουν δε µπορούν να συγκριθούν µε αυτές 

που αναλαµβάνουµε εµείς. Χαρακτηριστικό του µεγέθους των εκδηλώσεων που 

αναλαµβάνουµε είναι η νίκη µας µεταξύ 5 ελληνικών εταιριών, στην ανάληψη της 

εκστρατείας κατά του καρκίνου του µαστού που µας ανέθεσε η ESTEE LAUDER. 

 

o Πώς βλέπετε την αγορά του event management στο κοντινό µέλλον; 

Πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία αντιµετώπισης των event και από τους πελάτες αλλά 

και από τις εταιρίες που αναλαµβάνουν τη διοργάνωση. 
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o Ποιο είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο για τη διοργάνωση µιας <<επιτυχηµένης>> 

εκδήλωσης;  

Βασικά πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη 

διοργάνωση, δεν ρισκάρω το όνοµα µου επειδή κάποιος βιάζεται ή δε φρόντισε να 

ασχοληθεί νωρίτερα. Έπειτα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι, οργάνωση, πρόβλεψη, συνέπεια, 

συντονισµός. 

 

o Ποια είναι τα στοιχεία που πιστεύετε πως πρέπει να έχει στο χαρακτήρα του κάποιος 

που θα ασχοληθεί µε το αντικείµενο; 

Πρέπει να είναι οργανωτικός, να έχει ηρεµία, να είναι ανθρώπινος και να διατηρεί 

καλές ανθρώπινες σχέσεις καθώς επίσης και να κατανοεί τις αδυναµίες των ανθρώπων. 
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Hlia Polyxeni 

 

Συνεντευξιαζόµενος              Ηλία Πολυξένη 

Εταιρία                                  Ε.Ε.∆.Ε 

Θέση                                     Υπεύθυνη Επιµορφωτικού Τµήµατος της Ε.Ε.∆.Ε 

Site                                        www.eede.gr 

E – Mail                                 mac-training@eede.gr 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

∆ιεύθυνση                             Λ.Σοφού 3, 546 26 

Τηλέφωνο                             2310 551792 

Fax                                        2310 646218          

              

ΑΘΗΝΑ 

∆ιεύθυνση                             Λ.Ιωνίας 200&Ιακωβάτων 61, 111 44  

Τηλέφωνο                             210 2112000 

Fax                                        210 2112020 – 1 

 

 

1. Πως εκλαµβάνετε την έννοια Σεµινάριο; 

 Μπορούµε να πούµε ότι σεµινάριο είναι η προσπάθεια ενηµέρωσης – 

πληροφόρησης που για µικρό χρονικό διάστηµα θέλει να καλύψει προβλήµατα και 

ανησυχίες, να µοιραστεί εµπειρίες, να επιµορφωθεί, να καταρτιστεί πάνω σε ένα πολύ 

συγκεκριµένο γνωστικό κοµµάτι. 

 

 

2. Υπάρχουν κριτήρια διαχωρισµού σε διάφορα είδη και ποια είναι αυτά; 

 Ναι υπάρχουν και είναι τα εξής: 

-  κριτήρια κόστους (επιδοτούµενα σεµινάρια, από εταιρία, από ιδιωτική συµµετοχή, 

δωρεάν) 

-  κριτήρια χρόνου διεξαγωγής (ηµερήσιο, ολιγόωρο, πολύωρο) 

-  ο φορέας (από ιδιωτική εταιρία, από εκπαιδευτικό οργανισµό, από το κράτος) 

- Είδος σεµιναρίου (π.χ. δηµόσιες σχέσεις, προσωπικές ικανότητες)  

3. Ποια στάδια µεσολαβούν για την πραγµάτωση ενός σεµιναρίου; 
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- Επιλογή σεµιναρίου – εισηγητή/των 

- Επιλογή κοινοί και ενηµέρωσή του 

- Προετοιµασία χώρου, υλικού και τεχνικού εξοπλισµού 

 

4. Πότε ξεκίνησε η δραστηριότητα της δικής σας εταιρίας; 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 οι διαδικασίες των επιχειρήσεων 

πολλαπλασιάζονται και γίνονται περισσότερο πολύπλοκες, ενώ οι αλλαγές σε παγκόσµια 

επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα συνθέτουν ένα εντελώς νέο περιβάλλον. 

Η ανάγκη για την ορθολογικότερη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων που θα 

βασίζεται στις αρχές του σωστού και επαγγελµατικού Μάνατζµεντ είναι πλέον 

απαραίτητη. 

Έτσι το Μάρτιο του 1962, 30 δυναµικού επιχειρηµατίες που εκπροσωπούν τις πιο 

γνωστές προοδευτικές επιχειρήσεις της εποχής τους, ιδρύουν την Ελληνική Εταιρία 

∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.∆.Ε.). 

Το Τµήµα Μακεδονίας ιδρύθηκε 6 χρόνια µετά την ίδρυση της  Ε.Ε.∆.Ε., το 1968 

στη Θεσσαλονίκη. Το τµήµα αριθµεί σήµερα 700 περίπου µέλη 

 

5. Ποιες υπηρεσίες παρέχει η εταιρία σας; 

Οι παροχές που δίνονται στα µέλη της Ε.Ε.∆.Ε. είναι οι ακόλουθες: 

� ∆ικτύωση και Ανταλλαγή Γνώσεων και Εµπειριών 

� Ενηµέρωση και Πληροφόρηση 

� Οικονοµικά Οφέλη 

 

6. Πια πιστεύετε ότι είναι τα «δυνατά» σας σηµεία; 

Τα δυνατά µας σηµεία επικεντρώνονται σε  4 άξονες: 

• Ο µεγάλος αριθµός εισηγητών 

• Ο µεγάλος αριθµός µελών 

• Η άριστη τεχνογνωσία (εµπειρία – know how) 

• Η σύγχρονη υλική υποδοµή 

 

 

 

 

7. Πόσα άτοµα απασχολούνται; 
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 Σε µόνιµη βάση απασχολούνται επτά άτοµα που ανήκουν στο ∆ιοικητικό 

Προσωπικό. 

  

8. Πως βλέπετε την αγορά της Θεσσαλονίκης επάνω στον τοµές διοργάνωσης 

σεµιναρίων; 

Αν και ο ανταγωνισµός είναι έντονος και σκληρός, είναι η δεύτερη µεγαλύτερη 

αγορά µετά την Αθήνα. 

 

9. Με ποιο τρόπο βρίσκετε νέους πελάτες; 

- Μέσα από εκδηλώσεις 

- Συµµετοχή σε εκθέσεις 

- Αποστολή αλληλογραφίας από νέες βάσεις δεδοµένων 

 

10. Πως κοστολογείται η διοργάνωση ενός σεµιναρίου; 

Υπάρχει το: 

- κόστος επικοινωνίας (αλληλογραφία. ∆ιαφήµιση) 

- κόστος εισηγητή 

- κόστος υλικού που θα διανεµηθεί 

- κόστος ενοικίασης του χώρου αν θα γίνει εκτός 

 

11. Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στον τοµέα της διοργάνωσης σεµιναρίων ( κι αν 

µπορείτε να δώσετε έναν ενδεικτικό αριθµό εταιριών ανταγωνιστικών); 

Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος και αυτό γιατί ο κάθε εισηγητής µπορεί να 

οργανώσει 1 σεµινάριο. ∆εν µπορεί να προβλεφθεί ο ακριβής αριθµός. 

 

12. Πως βλέπετε την αγορά της διοργάνωσης σεµιναρίων στο κοντινό µέλλον; 

Με δεδοµένο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν 

τα στελέχη τους υπάρχει αυξανόµενη ζήτηση για τη διοργάνωση σεµιναρίων είτε σε 

επίπεδο εξειδικευµένων προγραµµάτων (tailor made) για κάθε επιχείρηση είτε σε επίπεδο 

ανοιχτών σεµιναρίων ευρύτερου ενδιαφέροντος και µε συµµετοχή στελεχών απ διάφορους 

κλάδους. ∆εδοµένου, όµως, του σκληρού ανταγωνισµού, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η 

αγορά προβλέπεται ελπιδοφόρα για τους µεγαλύτερους και τους ισχυρότερους… 
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13. Ποια είναι τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την διοργάνωση ενός επιτυχηµένου 

σεµιναρίου; 

Πιστεύω ότι καταλυτικό ρόλο παίζει η επιλογή του κατάλληλου θέµατος, 

εξειδικευµένου εισηγητή και η σωστή επικοινωνία µε το κοινό στόχος. 

 

14. Τι προσόντα χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί στον τοµέα αυτό; 

Χρειάζεται οπωσδήποτε: 

- Εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

- Οργανωτικές ικανότητες, 

- Γνώση των αναγκών των επιχειρήσεων 

- Ενηµέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι. 

 

15. Υπάρχουν σεµινάρια που έχουν µεγαλύτερη ζήτηση και ποια είναι αυτά; 

Ναι, υπάρχουν και είναι τα σεµινάρια πωλήσεων γιατί τα στελέχη του χώρου των 

πωλήσεων είναι αυτά που καλούνται να αυξήσουν το τζίρο, να φέρουν κερδοφορία, 

εποµένως οι επιχειρήσεις επενδύουν στην εκπαίδευσή τους µε στόχο να µεγιστοποιήσουν 

την αποτελεσµατικότητά τους. 

 

16. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγµα που σας ζητήθηκε ποτέ να κάνετε στο χώρο 

διοργάνωσης σεµιναρίων; 

Προσωπικά θεωρώ δύσκολο κάθετι που ανατρέπει το πρόγραµµα όπως αστάθµητοι 

παράγοντες π.χ. καιρικά φαινόµενα, ασθένειες εισηγητών. 
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Συνεντευξιαζόµενος              Γεώργιος Σαµαράς 

Εταιρία                                  FORUM 

Θέση                                     Project Manager και συνιδιοκτήτης της FORUM 

 

∆ιεύθυνση                             Μητροπόλεως 24, Τ.Κ. 546 24 

Τηλέφωνο                             2310 257128 

Fax                                        2310 231849  

E – mail                                 info@forumcongress.com      

Site                                        www.forumcongress.gr 

 

 

Πως εκλαµβάνετε την έννοια «Συνέδριο»; 

Συνέδριο είναι το event κατά τη διάρκεια του οποίου συγκεντρώνονται διάφοροι 

ειδικοί προκειµένου να ανταλλάξουν µεταξύ του απόψεις και να παρουσιάσουν  τις 

καινοτοµίες του κλάδου τους. 

 

Υπάρχουν κριτήρια διαχωρισµού σε διάφορα είδη και ποια είναι αυτά; 

 Φυσικά υπάρχουν κριτήρια διαχωρισµού, έτσι ανάλογα µε την προέλευση των 

συµµετεχόντων µπορούµε να τα χωρίσουµε σε εθνικά, διεθνή, ευρωπαϊκά, παγκόσµια. 

Ανάλογα µε την ειδικότητα π.χ. η ιατρικά, φυσικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. 

Ανάλογα µε την διάρκεια τους: ηµερίδα, διηµερίδα κ.λπ. 

 

Πότε ξεκίνησε γενικά να υφίσταται ο όρος «διοργάνωση συνεδρίων» στην 

Θεσσαλονίκη και από ποιους; 

 Η Θεσσαλονίκη λόγω του πανεπιστηµίου ήταν φυσικό να αναλάβει την διοργάνωση 

κάποιον συνεδρίων. Στην αρχή αυτοί που αναλάµβαναν την διοργάνωση φρόντισαν και 

όλα αυτά που σήµερα αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει ένας P.C.O. Με τον καιρό και λόγω 

της αύξησης των υποχρεώσεων που έχει ένα συνέδριο και φυσικά λόγω της αυξήσεως των 

στάνταρ που απαιτεί µια σύγχρονη οργάνωση ενός συνεδρίου βρήκαν σαν  λύση την 

ανάθεση του συνεδρίου σε P.C.O.’s κρατώντας για αυτούς καθαρά επιστηµονικό κοµµάτι. 
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Αρχικά ανέθεταν κάποιους τοµείς όπως η φιλοξενία σε τουριστικά γραφεία µε τον καιρό 

αυτό δεν ήταν αρκετό έτσι δηµιουργήθηκε η ανάγκη γραφείων µε εξειδίκευση στα 

συνέδρια. Το πρώτο αµιγώς γραφείο οργάνωσης συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη ήταν το 

FORUM ήταν ένα γραφείο το οποίο είχε σαν αποκλειστικό σκοπό την γραµµατειακή 

υποστήριξη των συνεδρίων. Αργότερα δηµιουργήθηκαν και άλλα γραφεία που 

ασχολήθηκαν µε αυτό το αντικείµενο ενώ παράλληλα κάποια γραφεία αθηναϊκά άνοιξαν 

υποκαταστήµατα και στη Θεσσαλονίκη. 

 

Πότε ξεκίνησε η δραστηριότητα της δικής σας εταιρίας και ποιες ήταν οι υπηρεσίες 

που παρείχατε στην αρχή; 

Όπως προανέφερα η εταιρία µας ήταν η πρώτη που δραστηριοποιήθηκε µε 

αποκλειστικό της αντικείµενο την οργάνωση συνεδρίων. Αυτήν τη στιγµή διαθέτει 

ολόκληρη την  γκάµα των υπηρεσιών που απαιτεί ένα συνέδριο. 

 

Πια πιστεύετε ότι είναι τα «δυνατά» σας σηµεία; 

 Τα δυνατά σηµεία της εταιρίας µας είναι: 

 α) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία. 

 β) Η εισαγωγή όλων των νεωτερισµών. 

 γ) Η προσωπική επαφή µε την οργανωτική επιτροπή και το έµψυχο 

     υλικό.  

 δ) Και τέλος το ότι τα στελέχη µας δεν το βλέπουν σαν δουλειά αλλά σαν   

     προσφορά. Είναι πολύ σηµαντικό γιατί αυτό βοηθάει στο να 

     απορροφάται η πίεση που δέχονται κατά την προετοιµασία αλλά και  

           κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 

 

Πόσα άτοµα απασχολούνται; 

Τα άτοµα που απασχολούνται µόνιµα στην εταιρία είναι επτά και το καθένα 

καλύπτει κάποιους συγκεκριµένους τοµείς, ενώ υπάρχουν και µόνιµοι εξωτερικοί 

συνεργάτες. 
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Πως βλέπετε την αγορά της Θεσσαλονίκης επάνω στον τοµές διοργάνωσης 

συνεδρίων; 

Η αγορά της Θεσσαλονίκης είναι µια παρθένα αγορά η οποία µε τις σωστές κινήσεις 

µπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε leader στον τοµέα αυτό. Εκείνο που χρειάζεται για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού είναι αυτοί που ασχολούνται  να είναι  πάνω απ' όλα  

επαγγελµατίες. 

 

Με ποιο τρόπο βρίσκετε νέους πελάτες; 

 Το βασικότερο δεν είναι να βρίσκεις νέους πελάτες, αλλά  να καταφέρνεις να 

κρατάς τους πελάτες  που έχεις. Φυσικά το να αποκτάς νέους πελάτες σου δίνει την 

δυνατότητα επέκτασης της εταιρίας σου. Οι τρόποι προσέγγισης νέων πελατών γίνεται είτε 

µε αποστολή φακέλων µε τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η εταιρία µας είτε µε 

κλείσιµο κάποιον συναντήσεων προκειµένου να ενηµερώσουµε τους εν δυνάµει πελάτες 

µας για τις υπηρεσίες µας. Σηµαντικό ρόλο έχει η διαφήµιση σε καταλόγους και περιοδικά 

που ασχολούνται µε τα συνέδρια όπως επίσης και το διαδίκτυο. 

 

Πως κοστολογείται η διοργάνωση ενός συνεδρίου; 

Το να κάνεις τον προϋπολογισµό ενός συνεδρίου είναι απλό αλλά εγκυµονεί 

πολλούς κινδύνους. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κοστολόγησης τις απολύτως απαραίτητες 

δαπάνες να υπολογίσεις παιδί που τα έσοδα που αναµένονται και κατόπιν να προστεθούν 

οι δαπάνες οι οποίες θα δώσουν µια αίγλη και µια µοναδικότητα στο συνέδριο, πολύ 

σηµαντικό ρόλο πέρα από το επιστηµονικό µέρος ενός συνεδρίου είναι οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ενός συνεδρίου αυτές είναι που σε συνδυασµό µε το επιστηµονικό µέρος 

κάνουν ένα συνέδριο να ξεχωρίζει από τα άλλα του είδους του και να αφήνει ευχάριστες 

αναµνήσεις στους συµµετέχοντες. Το κόστος που αφορά τις υπηρεσίες του P.C.O. Είναι 

ανάλογο µε αυτό που ο ίδιος ο P.C.O. επιθυµεί να προσφέρει, πολλές φορές αξίζει να έχεις 

ζηµιά από µια δουλειά προκειµένου να κρατήσεις υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, µια που κάθε 

δουλειά σου είναι η πιο ζωντανή και η καλύτερη διαφήµιση της εταιρίας χωρίς να 

συνυπολογιστεί ότι κάποιοι από τους συµµετέχοντες είναι εν δυνάµει µελλοντικής 

πελάτες. 
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Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στον τοµέα της διοργάνωσης συνεδρίων ( κι αν 

µπορείτε να δώσετε έναν ενδεικτικό αριθµό εταιριών ανταγωνιστικών); 

Αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα τα γραφεία που πραγµατικά µπορούν να πουν ότι 

είναι P.C.O. δεν υπερβαίνουν τα δέκα. Φυσικά δεν θεωρώ ανταγωνιστές τουριστικά 

γραφεία τα οποία λένε ότι διοργανώνουν συνεδρία. 

 

Πως βλέπετε την αγορά της διοργάνωσης συνεδρίων στο κοντινό µέλλον; 

Η αγορά της διοργάνωσης συνεδρίων προς το παρόν είναι ο µόνος κλάδος ο οποίος 

δεν περνά την µεγάλη κρίση που έχουν οι υπόλοιποι κλάδοι. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 

ότι η επιµόρφωση στελεχών η επιστηµόνων είναι κάτι που πρέπει να γίνει προκειµένου να 

υπάρξει εξέλιξη τους υπόλοιπους κλάδους. Οι προοπτικές εξελίξεις του κλάδου µπορούν 

να είναι µεγάλες εάν γίνουν οι σωστές κινήσεις τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τον 

κρατικό µηχανισµό. 

 

Ποια είναι τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την διοργάνωση ενός επιτυχηµένου 

συνεδρίου; 

Τα σηµαντικά ησυχία που θα οδηγήσουν στην επιτυχηµένη οργάνωση ενός 

συνεδρίου είναι ο σωστός σχεδιασµός, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, η άψογη 

υλοποίηση και η ευελιξία κατά την διάρκεια του συνεδρίου, να µπορούν να καλύπτονται 

ανάγκες και απρόβλεπτα προβληµάτων που παρουσιάζονται την τελευταία στιγµή χωρίς 

αυτό να επηρεάσει την απρόσκοπτη ροή του συνεδρίου. 

 

Τι προσόντα χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί στον τοµέα αυτό; 

Τα προσόντα που χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί µε την διοργάνωση 

συνεδρίων είναι όλα τα βασικά προσόντα που χρειάζεται ένας σωστός επαγγελµατίας ενώ 

ταυτόχρονα θα πρέπει να προστεθούν ιδιότητες, όπως, φαντασία, ευγένεια, διορατικότητα, 

υποµονή, τεράστια όρεξη για δουλειά, παρακολούθηση των εξελίξεων, συνεχής 

ενηµέρωση, καλή γνώση ξένων γλωσσών, αντοχή στο στρες. 

 

Υπάρχουν συνέδρια που έχουν µεγαλύτερη ζήτηση και ποια είναι αυτά; 

Συνεδρία γίνονται πολλά και θα µπορούσαν να γίνονται ακόµα περισσότερα αρκεί 

να υπάρχουν οι πόροι που θα καλύψουν τα έξοδα που προκύπτουν από µια τέτοια 

οργάνωση. Για αυτόν το λόγο ο µεγαλύτερος αριθµός συνεδρίων είναι κυρίως ιατρικού 

περιεχοµένου για δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος είναι η µεγάλη γκάµα ειδικοτήτων και 
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θεµάτων και ο δεύτερος και ίσως ο σηµαντικότερος είναι ότι προς το παρόν υπάρχουν 

εταιρίες που είναι προωθηµένες να γίνουν χορηγοί σε τέτοιες διοργανώσεις. 

 

Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγµα που σας ζητήθηκε ποτέ να κάνετε στο χώρο 

διοργάνωσης συνεδρίων; 

Στον τοµέα της διοργάνωσης συνεδρίων δεν υπάρχουν ούτε εύκολα ούτε δύσκολα 

πράγµατα, υπάρχουν εφικτά ή ανέφικτα. Οτιδήποτε σου ανατίθεται πρέπει να το βλέπεις 

και να το φροντίζεις σαν να ήταν το δυσκολότερο πράγµα που σου έχει ζητηθεί ποτέ. Κάτι 

που καµιά φορά µας δυσκολεύει είναι συνήθως η έλλειψη υποδοµών. Όταν υπάρχουν οι 

υποδοµές (τεχνολογικές, κτιριακές, υλικές, χρηµατικές) τότε δεν υπάρχουν δυσκολίες. 
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Πως εκλαµβάνετε την έννοια έκθεση; 

Ως µια διοργάνωση σε συγκεκριµένο χώρο (Εκθεσιακό κλειστό συνήθως και 

σπανιότερα υπαίθριο Κέντρο) όπου διάφορες επιχειρήσεις, φορείς και λοιποί 

ενδιαφερόµενοι εκθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες για ενηµέρωση συγκεκριµένου κοινού. 

 

Υπάρχουν κριτήρια διαχωρισµού σε διάφορα είδη και ποια είναι  

αυτά; 

Ανάλογα µε την εµβέλεια, το στόχο, το αντικείµενο και άλλα  

        Κριτήρια, οι εκθέσεις διακρίνονται σε διεθνείς η εθνικές, σε εµπορικές 

        η ∆ηµοσίων Σχέσεων, σε γενικές η κλαδικές , σε επαγγελµατικές η  

κοινού κλπ. 

 

Ποια στάδια µεσολαβούν για την πραγµάτωση µιας έκθεσης: 

Τα στάδια είναι πολλά. Σε µια προσπάθεια αποτύπωσης της πραγµατικότητας θα 

αναφέραµε τα εξής: 

• Καθορισµός αντικειµένου και στόχου της έκθεσης 

• Καθορισµός τόπου και χρόνου 

• Κλείσιµο εκθεσιακού χώρου 

• Σύνταξη προϋπολογισµού 
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• Προετοιµασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 

• Επαφή-ενηµέρωση υποψηφίων εκθετών 

• Πρόγραµµα προβολής του γεγονότος πριν καi µετά τη διοργάνωση 

• Εγκατάσταση εκθετών 

• Λειτουργία Γραµµατείας στο χώρο 

• Αποξήλωση της Έκθεσης 

• Λογιστική διεκπεραίωση εκκρεµοτήτων 

• Αξιολόγηση της εκδήλωσης-διεξαγωγή συµπερασµάτων 

 

 Πότε ξεκίνησε γενικά να υφίσταται ο όρος «διοργάνωση εκθέσεων» στη Θεσσαλονίκη 

και από ποιους; 

Εδώ και 71 χρόνια από τη ∆.Ε.Θ. 

 

Πότε ξεκίνησε η δραστηριότητα της δικιάς σας εταιρίας και ποιες ήταν οι υπηρεσίες 

που παρείχατε στην αρχή; 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2002 και από την αρχή είχε σαν αντικείµενο τη διοργάνωση 

Εκθέσεων-Συνεδρίων και Εκδηλώσεων. 

 

Ποιες υπηρεσίες παρέχει σήµερα η εταιρεία σας; 

Όλες τις απαιτούµενες για µια άρτια οργάνωση Έκθεσης-Συνεδρίου η Εκδήλωσης 

καθώς και ολοκληρωµένες υπηρεσίες ∆ηµοσίων Σχέσεων για µεµονωµένους πελάτες. 

 

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα «δυνατά» σας σηµεία. 

� η µεγάλη εµπειρία των στελεχών της 

� η οµαδική αποτελεσµατική συνεργασία  

� η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία όλων µας κ.α. 

 

 Πόσα άτοµα απασχολούνται; 

10 στελέχη και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες 

 

 

 

Πως βλέπετε την αγορά της Θεσ/νίκης επάνω στον τοµέα διοργάνωσης εκθέσεων; 
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Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης κυρίως σε διοργανώσεις που απευθύνονται στο 

ευρύ κοινό αλλά δεν υπάρχουν ακόµη επαρκείς και κατάλληλοι χώροι.  

 

 Με ποιο τρόπο βρίσκετε νέους πελάτες; 

Μας βρίσκουν κυρίως αυτοί µέσω του ιντερνετ, από συστάσεις, αλλά και από 

αναφορά της δουλειάς µας σε διάφορα κλαδικά έντυπα. 

Υπάρχει βέβαια και ένας κύκλος ενηµερωµένων επαγγελµατιών που µας γνωρίζουν µέσα 

από τον κλάδο µας.  

 

 

Πως κοστολογείται η διοργάνωση µιας εκθέσεως: 

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού λαµβάνονται υπόψη όλες οι δυνατές 

δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου και του επιθυµητού κέρδους της διοργανώτριας εταιρείας 

και στη συνέχεια κοστολογείται η κατά τ.µ. χρέωση του εκθέτη.  

 

Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στον τοµέα της διοργάνωσης εκθέσεων (κι αν 

µπορείτε να δώσετε έναν ενδεικτικό αριθµό εταιριών ανταγωνιστικών); 

Εξ όσων γνωρίζουµε ο µεγάλος διοργανωτής εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη παραµένει 

η HELEXPO. 

Άλλη αντίστοιχη, πέραν της δικής µας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. 

Υπάρχει όµως µια πληθώρα εταιριών στην Αθήνα διαφόρων µεγεθών και ποιότητας 

παρεχόµενων υπηρεσιών που ανεβαίνουν κατά καιρούς και στη Θεσσαλονίκη. 

 

Πως θα περιγράφατε το παρόν και πως θα θέλατε να είναι το µέλλον των εκθέσεων 

στην Ελλάδα; 

Το παρόν των εκθέσεων στην Ελλάδα είναι όµοιο µε αυτό της υπόλοιπης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Υπερεπαγγελµατισµός µε κάθε είδους και ποιότητας 

αναδόχους και συχνά εκθεσιακές δραστηριότητες χωρίς συγκεκριµένους στόχους και 

προσδοκίες. Ευτυχώς, έστω και µε καθυστέρηση σε σχέση µε την υπόλοιπη ευρωπαϊκή 

αγορά, πιστεύουµε ότι έγινε κατανοητή η δυναµική των εκθεσιακών εκδηλώσεων µε τις 

παράλληλες εκδηλώσεις τους και εξελίσσονται ραγδαία σε ένα πολύτιµο εργαλείο του 

marketing mix. 

 



ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

TT..EE..II..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  -180- 

Αυτή η ίδια η εξέλιξη πιστεύουµε θα οδηγήσει και στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

καλύτερων εταιριών οργάνωσης εκθέσεων µε αντίστοιχη βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και αποβολή όσων δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. 

 

Ποια είναι τα πιο σηµαντικά στοιχεία για τη διοργάνωση µιας επιτυχηµένης έκθεσης; 

Η δυναµική του χώρου προς τον οποίο απευθύνεται, όσον αφορά εκθέτες και 

επισκέπτες. 

Από την πλευρά του οργανωτή, η γνώση, η φαντασία και η δηµιουργικότητα. 

 

Ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα ή δυσκολίες που συναντήσατε γενικά στον 

τοµέα διοργάνωσης εκδηλώσεων; 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα ή δυσκολίες που συναντούµε γενικότερα στον τοµέα 

της διοργάνωσης εκθεσιακών εκδηλώσεων είναι για µεν τη Θεσσαλονίκη η έλλειψη 

κατάλληλων χώρων, εκτός αυτών της HELEXPO, που δεν είναι πάντα διαθέσιµοι λόγω 

δικών τους εκδηλώσεων, για δε την Αθήνα η γραφειοκρατία, η ασυνέπεια πολλών, 

εξαρτηµένων από το ∆ηµόσιο κυρίως, εκθεσιακών χώρων και η υποχρεωτική εκ µέρους 

τους επιβολή συνεργατών όχι πάντα κατάλληλων για την ποιότητα των υπηρεσιών που 

χρειαζόµαστε. 

 

Τι προσόντα χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί στον τοµέα αυτό; 

Ευρεία µόρφωση, αγάπη για το αντικείµενο και αντοχή στη πίεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakis RaptisSakis RaptisSakis RaptisSakis Raptis    
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Συνεντευξιαζόµενος              Αθανάσιος Ράπτης 

Εταιρία                                  HELEXPO 

Θέση                                     ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ 

 

∆ιεύθυνση                             Eγνατίας 154, Τ.Κ. 546 36 

Τηλέφωνο                             2310 291 111 - 291 617 

Fax                                        2310 291 691 

E – mail                                 info@helexpo.gr 

Site                                        www.helexpo.gr 

 

 

Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στη διοργάνωση εκθέσεων; Πώς κρίνετε τη 

διοργάνωση πληθώρας κλαδικών εκθέσεων και ποια είναι η γνώµη σας για τις 

πολυκλαδικές εκθέσεις;  

Οι µεγάλοι διοργανωτές εκθέσεων στο εξωτερικό (Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, κλπ) 

έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών σε αναδυόµενες 

αγορές (Κίνα, Ινδίες, Ρωσία, κλπ) µε στόχο την εξαγωγή πετυχηµένων εκθέσεων και την 

διείσδυσή τους σε νέες παρθένες αγορές.  Οι διοργανωτές εκθέσεων προσπαθούν µε νέες 

υπηρεσίες και προϊόντα να προσαρµοστούν στο ταχύτατα µεταβαλλόµενο εξωτερικό 

περιβάλλον. Άλλωστε η επιτυχία ή όχι µιας κλαδικής έκθεσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο αντίστοιχος κλάδος. 

Μιας και αναφερθήκατε ωστόσο στις τάσεις σχετικά µε τη διοργάνωση εκθέσεων θα 

έλεγα ότι η στοχευµένη προσέλκυση εµπορικών επισκεπτών (trade visitors) καθώς και η 

ανάπτυξη προκαθορισµένων εµπορικών επαφών εκθετών και επισκεπτών (matchmaking) 

απασχολεί ιδιαίτερα τους διοργανωτές εκθέσεων δεδοµένου ότι η ποιότητα και το µέγεθος 

των εµπορικών επαφών καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την επιτυχία µιας έκθεσης καθώς 

τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισµό. Στη Helexpo εφαρµόζουµε ήδη την υπηρεσία 

προκαθορισµένων εµπορικών συναντήσεων Expopartenariat όπου ο εµπορικός επισκέπτης 

µπορεί µε 3 διαφορετικούς τρόπους (Internet site, fax, τηλέφωνο) να κλείσει ραντεβού µε 

τις επιχειρήσεις που τον ενδιαφέρουν. Στόχος µας είναι να εµπλουτίσουµε την επαφή 
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εκθέτη – επισκέπτη και µε άλλες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας όπως tailor made 

τραπεζικά προϊόντα, συµβουλευτικές υπηρεσίες κλπ. 

Τάση θα έλεγα επίσης ότι είναι η δηµιουργία προγραµµάτων πιστότητας (loyalty 

programs) τόσο για εκθέτες όσο και για επισκέπτες. Στη Helexpo από την αρχή του 2006 

έχουµε λανσάρει τη νέα υπηρεσία για τους εκθέτες των κλαδικών εκθέσεων Helexpo Club 

όπου ανάλογα µε τα τετραγωνικά µέτρα που κλείνει η κάθε επιχείρηση γίνεται αυτόµατα 

Χρυσό ή Αργυρό µέλος του Club και απολαµβάνει πλήθος προνοµίων από δωρεάν 

παραχώρηση συνεδριακών αιθουσών για εταιρικές παρουσιάσεις µέχρι δωρεάν φιλοξενία 

εµπορικών επισκεπτών από το εξωτερικό. 

Οι πολυκλαδικές εκθέσεις είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες στο εξωτερικό και νοµίζω 

ότι κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µπορούν να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα.  

 

 

Προς ποια κατεύθυνση κινείται η ελληνική αγορά και ποιες διαφορές εντοπίζονται σε 

σχέση µε τις αγορές του εξωτερικού;   

Η Ελληνική εκθεσιακή αγορά βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης και 

χαρακτηρίζεται από κατακερµατισµό δεδοµένου ότι υπάρχουν πολλοί διοργανωτές 

εκθέσεων οι περισσότεροι των οποίων διοργανώνουν 1-2 εκθέσεις ετήσια. Η Helexpo 

κατέχει το 17% της αγοράς µε τον αµέσως επόµενο διοργανωτή να βρίσκεται στο 3-4%. 

Πρόσφατη έρευνα αγοράς που διεξήχθη από την Icap για λογαριασµό της Helexpo δείχνει 

ότι η Helexpo έχει και την µεγαλύτερη αυθόρµητη αναγνωρισιµότητα (unaided awareness) 

ανάµεσα  στις εταιρείες του χώρου. 

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάποια σηµαντικά ευρήµατα από τη συγκεκριµένη 

έρευνα. Αρχικά φαίνεται να υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για 

συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις παρά σε γενικές. Επίσης σε ερώτηση για τους λόγους µη 

συµµετοχής των εταιρειών σε εκθέσεις (έχοντας σαν βάση όσες εταιρείες δεν έχουν λάβει 

ποτέ µέρος σε κάποια έκθεση) το 18% απαντάει χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο – δεν το 

έχουµε σκεφτεί. Τέλος το µεγαλύτερο ποσοστό των εκθετών θεωρούν ότι οι εκθέσεις 

λειτουργούν σαν µέσο προβολής, αποτελούν ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις 

στην αγορά και είναι ένας τρόπος εύρεσης νέων αγοραστών. 

Σχετικά µε την ερώτηση σας για τη διαφορά µας µε τις αγορές του εξωτερικού 

θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει εκθεσιακή συνείδηση. Οι επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν σε εκθέσεις – εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων – δεν προετοιµάζουν την 

συµµετοχή τους, δεν εκπαιδεύουν σωστά τα στελέχη τους που θα επανδρώσουν το stand 
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και κυρίως δεν αξιολογεί µε ποσοτικά κριτήρια τα αποτελέσµατα της συµµετοχής του. 

Θεωρώ ότι καθήκον της Helexpo και βεβαίως των υπολοίπων διοργανωτών είναι η 

εκπαίδευση των εταιρειών σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε εκθέσεις. 

 

Από ποιους χώρους/ κλάδους παρατηρείται µεγαλύτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή σε 

εκθέσεις; Αντίστοιχα, για ποιους κλάδους εντοπίζεται µεγαλύτερο ενδιαφέρον από 

την πλευρά των επισκεπτών;  

Υπάρχουν κλάδοι όπου διοργανώνονται πολλές εκθέσεις και από διάφορους 

διοργανωτές. Χαρακτηριστικά θα έλεγα τους κλάδους των τροφίµων και των ποτών, των 

επίπλων κι της διακόσµησης, του τουρισµού, της πληροφορικής, της ένδυσης και των 

δοµικών υλικών οι οποίοι εµφανίζουν και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς 

επισκεπτών.  

Επίσης υπάρχουν κλάδοι όπου κυριαρχούνται από ένα διοργανωτή (ναυτιλία, 

αυτοκίνητο, κλπ). 

Βέβαια οι διοργανωτές εκθέσεων θα πρέπει να αναλύουν συνεχώς την αγορά µε 

σκοπό την ανίχνευση κλάδων οι οποίοι βρίσκονται σε ανάπτυξη. Η Helexpo διοργανώνει 

το Μάρτιο του 2007 την 1
η
 ∆ιεθνή Έκθεση µε θέµα την Ενέργεια και τις Συµβατικές και 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καθώς και την 1
η
 ∆ιεθνή Έκθεση Real Estate οποία θα 

συνοδεύεται και από διεθνές συνέδριο. Παράλληλα χωρίζει η κλαδική έκθεση Furnidec σε 

Furnidec Business και Furnidec Retail για να καλύψει το αυξανόµενο ενδιαφέρον των 

επισκεπτών για λιανική αγορά επίπλων και ειδών διακόσµησης. 

 

Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες που προσφέρουν πλέον οι διοργανωτές εκθέσεων στους 

πελάτες τους και σε ποιες από αυτές παρατηρείται µεγαλύτερη ζήτηση;  

Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας µίας έκθεσης είναι η ποιότητα και ο αριθµός των 

εµπορικών συναλλαγών που θα πραγµατοποιήσει η εταιρεία τόσο µε Έλληνες όσο και µε 

ξένους εµπορικούς επισκέπτες. Η Helexpo µε την εισαγωγή της υπηρεσίας 

Εxpopartenariat που αναφέρθηκε προηγουµένως καθώς και µε τη δηµιουργία δικτύου 

συνεργατών (partners) στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Ρουµανία, Ιταλία, Γερµανία, Κύπρος, 

Ρωσία, Πολωνία, Λιθουανία, Γαλλία, κλπ) µε σκοπό την προσέλκυση εκθετών και 

επισκεπτών από αυτές τις χώρες διαφοροποιείται από τον ανταγωνισµό. 

 

 

Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Helexpo είναι: 
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• Business Center κατά τη διάρκεια της έκθεσης, 

• ∆υνατότητα κατασκευής του stand µέσω της θυγατρικής εταιρείας Helexpo, 

• Helexpo Club για τους εκθέτες, 

• Μέσω του Marketing Manual της έκθεσης δίνουµε τη δυνατότητα στον εκθέτη να 

προβληθεί (επιδαπέδια stand, banner, ραδιοθαλάµους, internet site, κλπ), 

• Concierge Services. 

 

Η διεύθυνση του marketing ασχολείται µε την ανάπτυξη και την προβολή της 

HELEXPO. Ας µιλήσουµε για τα σχέδια σας στο τοµέα της ανάπτυξης. 

Η αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων προέρχεται είτε από 

οργανική ανάπτυξη που µπορεί να προέλθει από µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων είτε από επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές καθώς 

και διαφοροποίηση. Η στρατηγική της Helexpo είναι προσανατολισµένη τόσο σε 

µεγαλύτερη διείσδυση στην ήδη υπάρχουσα αγορά µε διάφορα εργαλεία (έντονη και 

στοχευµένη επικοινωνία, data base marketing, e-marketing, κλπ) όσο και σε είσοδο σε νέα 

τµήµατα της αγοράς (ενεργειακός τοµέας, real estate, κλπ) τα οποία σχεδιάζονται έπειτα 

από έρευνες αγοράς. Παράλληλα δηµιουργούµε δίκτυο συνεργατών (partners) στο 

εξωτερικό, µε προτεραιότητα τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε σκοπό την 

προσέλκυση εκθετών και επισκεπτών από αυτές τις χώρες. 

 

Ποιος είναι ο ανταγωνισµός και πως µπορούµε να κερδίσουµε το παιχνίδι; 

Η εκθεσιακή αγορά µπορούµε να πούµε ότι σε σχέση µε το στάδιο ζωής της 

βρίσκεται στην ανάπτυξη ενώ χαρακτηρίζεται από κατακερµατισµό δεδοµένου ότι 

υπάρχουν πάρα πολλοί και µικροί “παίκτες” κυρίως στην Αθήνα. Η Helexpo κατέχει το 

17% της εκθεσιακής αγοράς µε τον επόµενο ανταγωνιστή να βρίσκεται στο 3% ενώ 

σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της ICAP έχει και την υψηλότερη αναγνωρισιµότητα από 

τις εταιρείες του κλάδου. Αυτό ωστόσο δεν αποτελεί στοιχείο εφησυχασµού αλλά µάλλον 

εντατικοποίησης της προσπάθειας δεδοµένου ότι στόχος της HELEXPO είναι η εδραίωσή 

της όχι στην Ελλάδα αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 

παιχνίδι µπορούµε να το κερδίσουµε µε ξεκάθαρη στρατηγική, πελατοκεντρική αντίληψη 

και µε τη συνεχή διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Tsobanoy XaraTsobanoy XaraTsobanoy XaraTsobanoy Xara    

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Συνεντευξιαζόµενος             Τσοµπάνου Χαρά 

 

Εταιρία                                  «Xara’s  νέα ζωή» 

Θέση                                     Ιδιοκτήτρια 

 

∆ιεύθυνση                              

Τηλέφωνο                             2310 

Fax                                        2310  

E – mail  

Site  

 

 

-Πότε ξεκίνησε η δραστηριότητα της επιχείρησής σας; 

 

Η επιχείρηση είναι οικογενειακή και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της πριν από 20 περίπου 

χρόνια. 

 

Ποιες είναι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχετε; 

 

Νυφικά, είδη γάµου, οργάνωση και διακόσµηση. Όσον αφορά βέβαια τα νυφικά και τα 

είδη γάµου, ασχολούµαστε µόνο µε λιανική πώληση. 

 

Οι προµηθευτές σας είναι µόνο από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό; 

 

Όχι, συνεργαζόµαστε µε προµηθευτές από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. 

 

Ποιες οι κύριες κατηγορίες προµηθευτών µε τους οποίους συνεργάζεστε και µε ποιο 

τρόπο βρίσκετε νέους συνεργάτες; 
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Οι κύριοι προµηθευτές µας είναι βιοτεχνίες διαφόρων υλικών και αξεσουάρ ή ειδών 

γάµου. Νέοι συνεργάτες βρίσκονται συνήθως από εκθέσεις ή µέσω  του διαδικτύου. 

Βέβαια, πολλές φορές τυγχάνει να µας προσεγγίζουν και οι ίδιοι. 

 

Πώς ενηµερώνεστε για τις νέες τάσεις στο κοµµάτι του γάµου; 

 

Κυρίως από ξένα περιοδικά γάµου, επιδείξεις και εκθέσεις που πραγµατοποιούνται και 

αφορούν το χώρο. 

 

Τα είδη που εµπορεύεστε είναι έτοιµα ή υπάρχουν και είδη που φτιάχνετε εσείς; 

 

Το µεγαλύτερο µέρος των ειδών που εµπορευόµαστε το παίρνουµε έτοιµο από βιοτεχνίες, 

υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου παίρνουµε τις <<πρώτες ύλες>>, αν µπορούµε να 

τις πούµε έτσι, και φτιάχνουµε εµείς το <<προϊόν>., ύστερα από επιθυµία του πελάτη 

βέβαια. 

 

Πώς βλέπετε την αγορά της Θεσσαλονίκης στον τοµέα των επιχειρήσεων γάµου; 

 

Υπάρχει αρκετά µεγάλη και γρήγορη ανάπτυξη, εξ, ου και ο µεγάλος ανταγωνισµός, αλλά 

ταυτόχρονα θεωρώ πως είναι και πολύ πρωτοποριακή. Γι’ αυτό άλλωστε και έχουµε 

πολλούς πελάτες από γειτονικές και επαρχιακές πόλεις. 

 

∆ιαφηµίζετε µε κάποιο τρόπο την επιχείρησή σας; 

 

Ναι. Η διαφήµιση πλέον, κυρίως λόγω του ανταγωνισµού είναι αναγκαία. Κάνουµε έντυπη 

διαφήµιση σε περιοδικά γάµου, αλλά υπάρχει και ιστοσελίδα µας στο internet.   
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21(ΒΙΛΚΑ) 

 

2310555101 

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝ 

ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΣΜΥΡΝΗΣ 14 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

 

2310272707 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ABBASI-DEHBOKRI SHARZAD 

ΤΟΥ AMIR 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ 35 

 

2310888045 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

WORK TEAM (ΓΟΥΟΡΚ ΤΙΜ) 

ΕΠΕ 

 

Λ.ΣΟΦΟΥ 8 

 

2310535356 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Α.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ-

Μ.ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ-Κ.ΒΕΒΑΣ-

Ι.ΣΒΗΡΚΟΥ Ο.Ε 

 

ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ 3 

 

2310244221 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤ.ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

40.ΒΙΟΜΗΧ.ΠΕΡ.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

 

653244 

 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 

∆ΕΒΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ 

ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

ΣΚΡΑ 3 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 

 

 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Υ 

ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 13 

 

2310276115 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ          ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 92-

ΧΡΥΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 9 

 

2310281181 

 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ  ΚΑΙ 

ΗΧΟΥ(ΜΟΝΤΑΖ) 

 

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 29-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

2310443982 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

ΠΑΠΑΘΩΜΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

 

ΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 35 

 

2310831-347 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗ 

 

ΣΥΓΓΡΟΥ 4 

 

2310566154 

 

ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΙΣ ΜΟ∆ΑΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΩΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

 

ΛΑΓΚΑ∆Α 8 

 

2310547915 

 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

VIEW POINT(ΒΙΟΥ 

ΠΟΙΝΤ)ΑΝΩΝΥΜΗ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ        ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 128 

 

2310323623 

 

∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
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♦ http://www.synedrio.gr/organosi/o023.asp 
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♦ http://www.pagalou.gr 
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