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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξέταση του ρόλου του διαδικτύου στα 

πλαίσια του τουριστικού προϊόντος και ειδικότερα στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός 

στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ από έναν προορισμό.Στην προσπάθεια μιας 

πληρέστερης κατανόησης της επιρροής της νέας τεχνολογίας στον τουριστικό κλάδο 

αναπτύσσεται η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης, μέσα από την οποία βγάζουμε 

σημαντικά συμπεράσματα για τη σημερινή και μελλοντική χρήση του διαδικτύου στη 

συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιββάλον, όπου η υιοθέτηση e-τεχνικών 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και ο τομέας παροχής 

υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη, διαδραματίζοντας 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, αποκτάει τεράστιο ενδιαφέρον η εξέταση 

της αλληλεπίδρασης της νέας τεχνολογίας με τον τουριστικό κλάδο.Στη μελέτη που 

ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των βασικών στοιχείων που διέπουν τη 

σχέση αυτή, εξάγωντας κάποια τελικά συμπεράσματα αναφορικά με τις προοπτικές 

εξέλιξής της. 

 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δυναμική του τουρισμού στο 

παγκόσμιο εμπόριο και με τη βοήθεια του μοντέλου του Leiper γίνεται μια 

προσπάθεια κωδικοποίησης του τουριστικού προϊόντος.Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις 

ιδιαιτερότητες που αυτό έχει, τονίζεται  η σπουδαιότητα του σωστού 

προγραμματισμού στην αποτελεσματική ικανοποίηση των επισκεπτών μιας περιοχής. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτονται τα βασικότερα στάδια ανάπτυξης ενός 

marketing plan στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού μιας περιοχής υποδοχής 

(ενός προορισμού), ενώ στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται ο λόγος και ο βαθμός 

διείσδυσης του διαδικύου στο τουριστικό μάρκετινγκ, αναφερόμενοι παράλληλα στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, αεροπορικό κλάδο και τον κλάδο των τουριστικών 
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γραφείων.Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού επιχειρείται και η σύνδεση της νέας 

τεχνολογίας με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης και παραθέτονται απόψεις 

για το μέλλον του διαδικτύου στον τουριστικό κλάδο. 

 

Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναπτύσσεται η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης.Στο 

τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης του σχεδίου μάρκετινγκ του 

Νομού, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται ο βαθμός διείσδυσης του 

διαδικτύου στο τουριστικό μάρκετινγκ του Νομού και  προσπαθούμε να 

συμπεράνουμε τους λόγους για τους οποίους οι περισσότερες επιχειρήσεις 

αποτυγχάνουν στο internet.Αρωγό στην ανάλυση αυτή αποτελεί η παρουσίαση και 

αξιολόγηση κάποιων βασικών τουριστικών web sites του Νομού 

Θεσσαλονίκης.Τέλος, μελετώνται οι προοπτικές εξέλιξης του διαδικτύου στο Νομό 

και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

1.1 Τουρισμός-γενικά στοιχεία-οι σημαντικότερες περιοχές του παγκόσμιου 

τουρισμού 

 

Η συνεχής ανάπτυξη του τουρισμού ως δραστηριότητα και ως βιομηχανία αποτελεί 

ένα αδιαμφησβήτητο γεγονός μέσα στο χρόνο και ειδικότερα κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 30 ετών.Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού 

(WTTC) ο τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία στον 

κόσμο(WTTC,1996)1: 

  

 Ο τουρισμός είναι άμεσα και έμμεσα υπεύθυνος για τη δημιουργία 204 

εκατομμυρίων θέσεων εργασίας , οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερο από 

το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού , ενώ προβλέπεται ότι το 

ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 11% κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας 

του 21ου αιώνα. 

 Παράλληλα ο τουρισμός συμβάλλει στην παραγωγή του 10% του παγκόσμιου 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος(GDP) , με το ποσοστό αυτό να προβλέπεται 

γύρω στο 11% στο άμεσο μέλλον. 

 

Συνεπώς , είναι εμφανές ότι ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

παγκόσμια οικονομία και αποτελεί σε γενικότερα πλαίσια μια δραστηριότητα 

τεράστιας σημασίας. 

 

Οι σημαντικότερες περιοχές του παγκόσμιου τουρισμού είναι οι εξής2: 

                                                 
1 Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd, Wanhill, Tourism Principles and Practice, 2nd 

edition, LONGMAN Publishing, p. 2 (1998) 

 
2 Παπαθανασίου Ζωή – Σταματία, Οι Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης Του 

Νομού Μαγνησίας, Διπλωματική Εργασία, σελ. 8-10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2004 
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Α) Αυστραλιανή και νεοζηλανδική ζώνη : Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί τροφοδοτούν 

περιφερειακές ζώνες όπως  η Μαλαισία, τα νησιά Φίτζι, η Ινδονησία κ.ά. 

 

Β) Ιαπωνική (ή Ασιατική) ζώνη: Η άκρως τεχνοκρατούμενη και βιομηχανική Ιαπωνία 

τροφοδοτεί την ανατολική (Κίνα –Κορέα) και νοτιοανατολική Ασία, καθώς και 

συμπλέγματα των νησιών του Ειρηνικού. Θεωρείται από τους αναλυτές ως μια από 

τις πιο ανερχόμενες τουριστικές περιφέρειες, καθώς την τελευταία πενταετία 

παρουσιάζει αύξηση των τουριστικών ροών της. 

 

Γ) Βορειοαμερικανική ζώνη: Αποτελεί εξίσου σημαντική περιοχή από πλευράς όγκου 

τουριστικής κίνησης, καθώς κύριες χώρες προέλευσης των τουριστών και τροφοδότες 

αυτής της ζώνης είναι οι Η.Π.Α και ο Καναδάς. Η συγκεκριμένη ζώνη εκτείνεται από 

το αρχιπέλαγος των Αντιλλών ως και τις περιοχές της Κεντρικής και Λατινικής 

Αμερικής (Κούβα, Βραζιλία, Μεξικό κ.ά). 

 

Δ) Ανατολικο-ευρωπαϊκή ζώνη: Οι ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές των 

τελευταίων ετών χαρακτηρίζουν τη ζώνη αυτή που είναι άμεσα εξαρτημένη από τις 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Για πολλούς αναλυτές η συγκεκριμένη περιφέρεια είναι 

ένα είδος στοιχήματος για το μέλλον, καθώς είναι ιδιαίτερα πρόσφορο το έδαφος για 

επενδύσεις και περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. 

 

Ε) Μεσογειακή ζώνη: Είναι η περιφέρεια που συγκεντρώνει τους περισσότερους 

ελκυστικούς τουριστικούς πόρους, τόσο όσον αφορά στο βαθμό τουριστικής 

ανάπτυξης όσο και στη χωρική της διάρθρωση.Καθαρά περιφέρεια υποδοχής, αντλεί 

το πελατειακό της κοινό από χώρες προέλευσης της Κεντρικής και Δυτικής 

Ευρώπης.Η περιοχή καταλαμβάνει περίπου το 35% του παγκόσμιου 

τουρισμού.Ταυτόχρονα , παρά το γεγονός ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

τρίπτυχο Sea-Sand-Sun και τη θερινή περίοδο διακοπών , οι «μεγάλες» δυνάμεις του 

Μεσογειακού τουρισμού(Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία) έχουν καταφέρει λόγω 

μορφολογίας και έκτασης να αναπτύξουν εξίσου καλά το χειμερινό τουρισμό, καθώς 

οι μεγάλες οροσειρές που διατρέχουν την κάθε χώρα τους δίνει τη δυνατότητα 

δωδεκάμηνης τουριστικής προσέλευσης. 
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Όσον αφορά την Ελλάδα , είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς 

προορισμούς παγκοσμίως.Τα πανέμορφα τοπία της, οι φιλικές και καθαρές της 

θάλασσες, το ήπιο κλίμα της, η μοναδική ιστορική κληρονομιά καθώς και η 

πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία είναι τα πλεονεκτήματα που έχουν καταστήσει 

τη χώρα έναν ιδιαίτερα θελκτικό προορισμό για τον επισκέπτη-τουρίστα.Επιπλέον, ο 

τουριστικός τομέας αποτελεί για την Ελλάδα μία από τις κύριες πηγές του εθνικού 

της πλούτου, καθώς συνεισφέρει ετησίως περισσότερο από το 6% στη διαμόρφωση 

του ΑΕΠ, δημιουργεί περίπου 700.000 θέσεις εργασίας και συμβάλλει αποφασιστικά 

στην περιφερειακή ανάπτυξη.Επίσης, η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών 

Αγώνων 2004 και η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής άφησαν άριστες 

εντυπώσεις στην διεθνή κοινότητα με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καθιερώνεται 

σταδιακά ως ιδανική επιλογή-προορισμός για τη διεξαγωγή συνεδρίων, διεθνών 

εκθέσεων, άλλων οργανωμένων εκδηλώσεων αλλά και μεγάλων επενδύσεων που 

εντάσσονται στη βιομηχανία του τουρισμού. 
 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) οι περισσότεροι 

τουριστικοί προορισμοί κατάφεραν να ξεπεράσουν την κρίση του πολέμου του Ιράκ 

καθώς και το φόβο του SARS. Εντούτοις, η αδύναμη οικονομία υπήρξε τροχοπέδη 

στην ταχεία ανάκαμψη του διεθνούς τουρισμού. Παράλληλα, τα τρομοκρατικά 

χτυπήματα όπως αυτά της Βομβάη, της Καζαμπλάνκα και της Τζακάρτα αποτέλεσαν 

ουσιαστικό παράγοντα μείωσης των τουριστικών μετακινήσεων στα  «ισλαμικά» 

κυρίως θέρετρα , ενώ οι καταστροφικές συνέπειες διαφόρων φυσικών φαινομένων 

όπως το Tsunami του περασμένου δεκεμβρίου στην περιοχή της νοτιοανατολικής 

Ασίας έθεσαν το θέμα της ασφάλειας των τουριστικών προορισμών ξανά επί τάπητος. 

 

 

1.2 Το μοντέλο του Leiper 

Ένα από τα πιο κατανοητά θεωρητικά τουριστικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν στην 

προσπάθεια  προσδιορισμού της έννοιας του τουρισμού και της ένταξής του στα 

πλαίσια ενός ευρύτερου περιβάλλοντος αποτελεί το μοντέλο του Leiper(1979)3.Όπως 

                                                 
3 Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd, Wanhill, Tourism Principles and Practice, 2nd 

edition, LONGMAN Publishing, p. 5 (1998) 
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παρατηρούμε και στο παρακάτω διάγραμμα ο Leiper συμπεριλαμβάνει στο μοντέλο 

του τρία βασικά στοιχεία : τη δραστηριότητα του επισκέπτη, τη δραστηριότητα της 

τουριστικής βιομηχανίας και το γεωγραφικό στοιχείο, το οποίο είναι συνυφασμένο με 

την έννοια του ταξιδιού. 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΜΟΝΤΕΛΟ LEIPER ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

 
ΠΗΓΗ: LEIPER, 1990 

 

 

• Δραστηριότητα επισκέπτη.Ο επισκέπτης είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του 

μοντέλου.Πως θα μπορούσε άλλωστε να ισχύει κάτι το διαφορετικό εφόσον ο 

τουρισμός αποτελεί μία ανθρώπινη εμπειρία, η οποία μάλιστα συγκαταλέγεται 

συνήθως στις καλύτερες στιγμές της ζωής ενός ανθρώπου. 

 

• Γεωγραφικά στοιχεία .Ο Leiper συμπεριλαμβάνει τρία γεωγραφικά στοιχεία 

στο μοντέλο του :  

 

                1.Την περιοχή προέλευσης του επισκέπτη 

                2.Την περιοχή υποδοχής(προορισμός) 

                3.Τη μετακίνηση ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές(ταξίδι) 
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            Η περιοχή προέλευσης του επισκέπτη αποτελεί την αφετηρία του   

ταξιδιού.Είναι το μέρος απ’όπου ο τουρίστας θα ψάξει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για το ταξίδι του και θα κάνει τις απαραίτητες  κρατήσεις. 

            Η περιοχή υποδοχής ή αλλιώς ο προορισμός του 

επισκέπτη(destination)αντιπροσωπεύει την κατάληξη του ταξιδιού και είναι το 

μέρος όπου εφαρμόζονται στην πράξη οι στρατηγικές σχεδιασμού και 

διοίκησης. 

            Το ταξίδι που θα κάνει ο τουρίστας δηλαδή η μετακίνησή του από την 

περιοχή στην οποία βρίσκεται στον τελικό του προορισμό δεν αντιπροσωπεύει 

μόνο τη χρονική διάρκεια αυτής της μετακίνησης, αλλά συμπεριλαμβάνει και 

τα μέρη που ενδέχεται να επισκεφτεί ο ίδιος στο χρονικό αυτό διάστημα. 

 

• Δραστηριότητα τουριστικής βιομηχανίας.Η τουριστική βιομηχανία είναι 

κατανοητή ως ένα σύνολο επιχειρήσεων και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι 

για την παράδοση του τουριστικού προϊόντος.Στην περιοχή προέλευσης 

μπορεί να βρει κανείς ταξιδιωτικά πρακτορεία και tour operators, στον 

προορισμό υπάρχουν οι φυσικές ομορφιές του τόπου και τα άλλα αξιοθέατα, 

όπως και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, 

ενώ αναφορικά με την μετακίνηση των τουριστών δραστηριοποιείται ο 

κλάδος των μεταφορών. 

 

Παράλληλα, παρατηρούμε πως όλη η παραπάνω δραστηριότητα διαμορφώνεται στα 

πλαίσια ενός ευρύτερου περιβάλλοντος το οποίο προσδιορίζεται από νομικούς, 

οικονομικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες. 

 

 Στη συνέχεια της μελέτης θα γίνει η προσπάθεια ανάλυσης του τουριστικού 

συστήματος δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στο δεύτερο γεωγραφικό στοιχείο του 

μοντέλου, τον προορισμό, ο οποίος αποτελεί το λόγο ύπαρξης του τουρισμού(Rojek 

and Urry, 1997)και το μέρος στο οποίο παρατηρούνται οι πιο δραματικές και 

αξιοσημείωτες συνέπειες του συστήματος(Leiper, 1990).Κατά συνέπεια, κρίνεται 

σκόπιμο στο σημείο αυτό να δώσουμε έναν πιο ολοκληρωμένο ορισμό της έννοιας 

αυτής, αναφέροντας παράλληλα τα βασικά χαρακτηριστικά της. 
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1.3 Προορισμός(destination) 

Ο προορισμός4 αποτελεί ένα αμάλγαμα τουριστικών υπηρεσιών και 

εμπειριών.Παραδοσιακά, οι προορισμοί θεωρούνται ως καλά προσδιορισμένες 

γεωγραφικές περιοχές, όπως μία χώρα, ένα νησί ή μία πόλη(Hall, 2000; Davidson & 

Maitland, 1997).Επειδή όμως ο όρος είναι αρκετά ασαφής, πολλές φορές είναι 

δυνατόν να γίνεται αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το σκοπό του 

ταξιδιού, το πολιτιστικό υπόβαθρο, το μορφωτικό επίπεδο ή την προηγούμενη 

εμπειρία.Για παράδειγμα, το Λονδίνο μπορεί να είναι ο προορισμός ενός Γερμανού 

τουρίστα, ενώ γενικότερα η Ευρώπη μπορεί να είναι ο προορισμός ενός Ιάπωνα 

τουρίστα, που θέλει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του  να γυρίσει τις μεγαλύτερες 

πόλεις της.Επίσης, προορισμό για άλλους ανθρώπους μπορεί να αποτελέσει η 

κρουαζιέρα σε ένα πλοίο ή το εκάστοτε λιμάνι που επισκέπτονται κατά τη διάρκεια 

αυτής της κρουαζιέρας.Προκειμένου λοιπόν ν’αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες, στη 

συγκεκριμένη μελέτη ως προορισμός θα θεωρείται μια προσδιορισμένη γεωγραφική 

περιοχή που γίνεται αντιληπτή από τους επισκέπτες ως μία μοναδική οντότητα, που 

πλαισιώνεται από πολιτικούς και νομικούς κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν την 

τουριστική δραστηριότητα.Σύμφωνα με τους Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd and 

Wanhill (1998) οι προορισμοί αποτελούν μέρη συγκέντρωσης ανέσεων και 

υπηρεσιών σχεδιασμένων για την ικανοποίηση των αναγκών του επισκέπτη. 

 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός προορισμού, γνωστά και ως «the 6As» είναι τα 

εξής: 

 

 Θέλγητρα (Attractions): φυσικά, τεχνητά, ιστορική κληρονομιά, ειδικά 

γεγονότα 

 Πρόσβαση (Accessibility): δρόμοι, οχήματα 

 Ανέσεις (Amenities): καταλύματα, εστιατόρια, άλλες τουριστικές υπηρεσίες 

 Διαθέσιμα πακέτα διακοπών (Available packages) 

 Δραστηριότητες (Activities): όλες οι διαθέσιμες δραστηριότητες στην περιοχή 

υποδοχής 

                                                 
4 Dr Dimitrios Buhalis, Marketing the competitive destination of the future (1999) 
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 Επικουρικές υπηρεσίες (Ancillary services): τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, 

ταχυδρομεία, νοσοκομεία κ.α. 

 

 

Η ομαλή λοιπόν λειτουργία του τουριστικού συστήματος και η διηνεκής ανάπτυξη 

του τουρισμού προϋποθέτουν ένα σωστό προγραμματισμό από όλους τους 

εμπλεκόμενους και ειδικότερα από αυτούς που δραστηριοποιούνται στους 

προορισμούς.Συνεπώς, η ύπαρξη ενός κατάλληλου σχεδίου στρατηγικού μάρκετινγκ 

θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος στην προσπάθεια αυτή για την ικανοποίηση των 

αναγκών του επισκέπτη και την εξασφάλιση μακροχρόνιας ευημερίας στην περιοχή 

υποδοχής.Υπεύθυνοι για την χάραξη ενός τέτοιου σχεδίου και την εκπλήρωση των 

στρατηγικών στόχων των προορισμών είναι οι τοπικοί οργανισμοί διοίκησης των 

προορισμών(Destination Management Organisations-DMOs). 

 

DMOs 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι προορισμοί είναι αρκετά δύσκολο να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν στρατηγικές διοίκησης και μάρκετινγκ, δεδομένης της ύπαρξης 

πολυσύνθετων σχέσεων μεταξύ των τοπικών φορέων(Sautter & Leisen,1999), αλλά 

και του ίδιου του πλήθους των φορέων αυτών.Είναι λοιπόν εύλογο ότι οι 

οποιεσδήποτες στρατηγικές και ενέργειες θα πρέπει να επιλεχθούν στα πλαίσια που 

ορίζουν οι επιθυμίες των γηγενών ανθρώπων της συγκεκριμένης περιοχής, των 

επιχειρήσεων και των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, των 

τουριστών, tour operators, και μεσαζόντων, αλλά και των άλλων ομάδων 

συμφερόντων.Ειδικότερα, οι τουρίστες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στον 

προορισμό συχνά δεν αντιλαμβάνονται ότι κάθε στοιχείο του τουριστικού προϊόντος 

παράγεται και διοικείται από διαφορετικό φορέα.Η γενική εντύπωση που 

δημιουργούν στον προορισμό αποτελεί και την εικόνα για τον προορισμό μετά το 

τέλος της επίσκεψής τους σε αυτό.Συνεπώς, ο σχεδιασμός του στρατηγικού 

μάρκετινγκ κάθε φορέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν των υπολοίπων, αλλά 

και τον γενικότερο σχεδιασμό του προορισμού, γεγονός που προάγει περισσότερο τη 

συνεργασία μεταξύ τους παρά τον ανταγωνισμό. 
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Σκοπός των DMOs είναι η διοίκηση των πόρων του προορισμού με τέτοιον τρόπο 

ώστε τα οφέλη από την τουριστική δραστηριότητα να μοιράζονται δίκαια μεταξύ των 

φορέων και να εξασφαλίζεται όφελος για όλους τους φορείς σε μακροχρόνια 

βάση.Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. αποσκοπεί στη μακροχρόνια ευημερία των γηγενών 

2. αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των επισκεπτών 

3. αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των τοπικών επιχειρήσεων 

4. αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τουρισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

ισοροπία μεταξύ οικονομικού οφέλους και κοινωνικοπολιτισμικού και 

περιβαλλοντολογικού κόστους. 

 

 

 

1.4 Τουριστικό μάρκετινγκ-ιδιαιτερότητες τουριστικού προϊόντος 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της 

έννοιας μάρκετινγκ.Πολλοί θεωρούν ότι το μάρκετινγκ έχει να κάνει μόνο με τη 

διαφήμιση και τις πωλήσεις.Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.Το 

μάρκετινγκ αφορά επίσης αποφάσεις σχετικές με την ανάπτυξη του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας, τις τοποθεσίες και τα κανάλια διανομής, την τιμολόγηση.Προαπαιτεί 

έρευνα αγοράς και ρόλος του είναι να ταιριάξει το σωστό προϊόν με τη σωστή 

αγορά/κοινό.Σύμφωνα με τον American Marketing Association, το μαρκετινγκ 

περιγράφει τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής της αντίληψης, τιμολόγησης, 

προώθησης και διανομής ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της οποίας 

ικανοποιούνται οι στόχοι των ατόμων και της επιχείρησης.Επειδή ακριβώς στα 

πλαίσια της τουριστικής βιομηχανίας έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίες, το τουριστικό 

μάρκετινγκ, ενώ ακολουθεί πιστά τους κανόνες του μάρκετινγκ, προσπαθεί να τους 

εφαρμόσει στις ιδιομορφίες του τουριστικού προϊόντος.Συγκεκριμένα5: 

                                                 
5 Θωμάς Σιταράς και Χρήστος Τζένος, Τουρισμός-Ένα πολύ ευπαθές προϊόν! (2004), 

Νίκος Γ. Ηγουμενάκης, Τουριστικό μάρκετινγκ, Εκδόσεις Interbooks (1999), Νίκος Γ. 

Ηγουμενάκης και Γιώργος Ν. Ηγουμενάκης, Τουριστικό μάρκετινγκ γενικές αρχές, 

Εκδόσεις Interbooks (2004) 
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 Το τουριστικό προϊόν εντάσσεται στο μάρκετινγκ υπηρεσιών και έχει υψηλό 

δείκτη ευαισθησίας, γιατί στην αλυσίδα των προσφερόμενων υπηρεσιών ή 

όσων θα επηρεάσουν τις εντυπώσεις του τουρίστα συμμετέχουν πάρα πολλοί, 

επαγγελματίες και μη. Αν ένας από αυτούς προσφέρει μια κακή υπηρεσία η 

ζημιά μπορεί να εξαπλωθεί σε όλους. 

 

 Οι υπηρεσίες των τουριστικών επιχειρήσεων αλληλοσχετίζονται και 

επηρεάζονται άμεσα από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται. 

Το περιβάλλον αυτό το διαμορφώνει: 

α) το τοπίο και η ομορφιά του, 

β) η ιστορία και η παράδοση, 

γ) η υποδομή του τόπου και οι διευκολύνσεις που προσφέρει, 

δ) η νοοτροπία και η συμπεριφορά των κατοίκων, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος ολόκληρου του σκηνικού. 

 

 Οι τουριστικές υπηρεσίες είναι άυλες, οπότε μη ορατές πριν από την 

κατανάλωσή τους. Αυτή η αλήθεια είναι πολύ σημαντική και επιβάλλει 

τελείως διαφορετική συμπεριφορά σε αυτόν που την παρέχει από 

οποιονδήποτε άλλο πωλητή. Αν, π.χ., πουλάμε φρούτα ή οποιοδήποτε άλλο 

αγαθό άμεσης κατανάλωσης, μπορούμε να το επιδείξουμε. Ο πελάτης μας το 

αντιλαμβάνεται και το αξιολογεί με όλες του τις αισθήσεις, προτού το 

αγοράσει. Στον τουρισμό πρέπει να τελειώσει η κατανάλωση για να ξέρει ο 

τουρίστας τι αγόρασε τελικά. 

 

 Παράλληλα, το τουριστικό προϊόν δεν μεταφέρεται στον πελάτη (με εξαίρεση 

ίσως τις υπηρεσίες catering), αλλά ο πελάτης πάει σε αυτό και μάλιστα το 

καταναλώνει επιτόπου. Αυτό σημαίνει ότι οι τουριστικές υπηρεσίες δεν 

μπορούν να παραχθούν μαζικά και να αποθηκευτούν, αλλά καταναλώνονται 

στο σημείο παραγωγής τους. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον επαγγελματία να 

ελέγχει κάθετα και να είναι αυτός υπεύθυνος για ό,τι προσφέρει. 

 

 Ενα άλλο χαρακτηριστικό των τουριστικών προϊόντων είναι ότι έχουν την 

ιδιαιτερότητα να λήγουν τη στιγμή που πραγματοποιούνται. Γι’ αυτό και 
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θεωρούνται από τα πιο ευπαθή, αφού συνοδεύονται από διαρκή ημερομηνία 

άμεσης λήξης.Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο έχει μία μέρα πληρότητα 40%. 

Ο,τι και να γίνει η μέρα πέρασε και ανήκει στο παρελθόν.Την επόμενη μέρα 

θα πουληθεί ένα νέο προϊόν (με στόχο πάντα την πληρότητα ). 

 

 Μια άλλη ιδιαίτερης φύσης ευπάθεια των τουριστικών προϊόντων είναι ότι η 

ποιότητά τους δεν είναι ίδια με την ποιότητα ενός καταναλωτικού προϊόντος. 

Η ποιότητα του τελευταίου, με την τυποποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής 

εξασφαλίζεται σχετικά εύκολα. Στον τουρισμό, όμως, έχουμε να κάνουμε με 

υπηρεσίες που διαμορφώνονται διαφορετικά κάθε μέρα που περνά.Αυτό 

συμβαίνει γιατί αυτές οι υπηρεσίες δημιουργούνται από ανθρώπους, που είναι 

κάθε μέρα διαφορετικοί.Συνεπώς η ποιότητα των υπηρεσιών που παράγουν 

καθημερινά τα άτομα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υπό στενή 

παρακολούθηση. 

 

 Οι ίδιοι οι πελάτες αυξάνουν το βαθμό ευαισθησίας των υπηρεσιών που 

προσφέρονται: 

α) Προτού ολοκληρωθεί η κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος, υπάρχει 

στους πελάτες αμφιβολία, πολλές φορές έλλειψη εμπιστοσύνης και η διάθεση 

κριτικής είναι αυξημένη. Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί ένταση. 

β) Η συμπεριφορά μέρους της πελατείας μπορεί να επηρεάσει θετικά ή 

αρνητικά και την υπόλοιπη.Ας φανταστούμε σε ένα εστιατόριο μια 

καλλίφωνη παρέα, που με τα τραγούδια της γεμίζει τη βραδιά. Δημιουργείται 

μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για όλους. 

Ας φανταστούμε στο ίδιο εστιατόριο την επόμενη βραδιά μια θορυβώδη και 

εριστική παρέα, που με τη συμπεριφορά της θα αναγκάσει πολλούς να μην 

ξαναπατήσουν το πόδι τους στο συγκεκριμένο μέρος. 

γ) Η σύνθεση της πελατείας είναι απόρροια του στίγματος της επιχείρησής, 

της εικόνας που δίνει προς τα έξω.Η σύνθεση αυτή είναι σημαντική, γιατί 

αποτελεί μέρος του βιώματος για τους καινούργιους πελάτες. 

δ) Ο πελάτης αγωνιά μη σκιαστούν οι συγκεκριμένες μέρες των διακοπών του 

από το παραμικρό αρνητικό γεγονός, κάτι που τον φορτίζει συναισθηματικά 

και ψυχολογικά. 

ε) Οι πελάτες δεν αγοράζουν ένα δίκλινο προς 60 ευρώ τη βραδιά για 10 
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μέρες. Αγοράζουν 10 μέρες ψυχικής ηρεμίας ύστερα από 355 μέρες επίπονης 

εργασίας. Αγοράζουν καλές διακοπές και ποιότητα ζωής. 

 

 Ο χρόνος που διαρκεί η παροχή της τουριστικής υπηρεσίας είναι συνήθως 

μικρός, συμπιεσμένος. Τα όποια αρνητικά βιώματα δεν έχουν χρόνο να 

συμπληρωθούν με θετικές εμπειρίες και να διορθωθούν, γι' αυτό και η πίεση 

να είμαστε διαρκώς σωστοί είναι γεγονός. Η πίεση για άμεσες λύσεις, επίσης. 

 

 Τα περισσότερα προϊόντα έχουν κατασκευαστικά μυστικά. Γι’ αυτό και 

αντιγράφονται δύσκολα από τον ανταγωνισμό. Στον τουρισμό ο χρόνος της 

αντιγραφής είναι ελάχιστος. Η πίεση να πρωτοτυπούμε διαρκώς, αν θέλουμε 

να ξεχωρίζουμε, είναι δεδομένη. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι  η συμπεριφορά και ο 

ζήλος του προσωπικού δεν μπορούν να αντιγραφούν.Αντίθετα, χρειάζεται 

πολύς χρόνος για να φτάσει το προσωπικό σε ένα επιθυμητό επίπεδο 

απόδοσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

DESTINATION MARKETING PLAN 
 

2.1 Marketing Plan 

 

Το marketing plan6 αποτελεί ένα έγγραφο που περιγράφει και εξηγεί όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των στρατηγικών μάρκετινγκ.Περιλαμβάνει: 

 

1. τους γενικούς/μακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης(του προορισμού στην 

περίππτωσή μας) 

2. ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος(ευκαιρίες-απειλές) 

3. προφίλ της επιχείρησης/προορισμού(δυνάμεις-αδυναμίες) 

4. κατηγοριοποίηση της αγοράς και επιλογή target group(s) 

5. στόχοι μάρκετινγκ για κάθε target group 

6. marketing mix για κάθε target group 

7. προϋπολογισμός 

8. εφαρμογή στόχων 

9. αξιολόγηση 

 

 

2.1.1 Γενικοί/μακροχρόνιοι στόχοι του προορισμού 

Είναι μετρήσιμοι και εκφράζουν τους στόχους του προορισμού μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Οι στόχοι αυτοί αφορούν συνήθως τον αριθμό των 

τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή, τη βελτίωση ή αλλαγή της εικόνας του 

προορισμού, τη βελτίωση υποδομών, τη συνεργασία μεταξύ συσχετιζόμενων 

επιχειρήσεων, την αύξηση του χρόνου διαμονής των επισκεπτών.Πρέπει να είναι 

                                                 
6 Edward M. Mahoney and Gary R. Warnell, Tourism marketing (1987), Pride-Ferrell, 

Marketing, Library Edition, HOUGHTON MIFFLIN Publishing (2003) 
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στόχοι ρεαλιστικοί και να θέτονται πάντα σε συνδυασμό με τις επιταγές της αγοράς 

και τους πόρους του προορισμού. 

 

 

2.1.2 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος(ευκαιρίες-απειλές) 

Το εξωτερικό περιβάλλον ενός προορισμού χωρίζεται σε δύο μέρη: το άμεσο 

εξωτερικό και το έμμεσο εξωτερικό.Το άμεσο εξωτερικό αφορά τον ανταγωνισμό και 

το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον αφορά το κοινωνικό, οικονομικό, νομικό/πολιτικό, 

τεχνολογικό πλαίσιο που προσδιορίζει τον προορισμό. 

 

Έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον 

 

Δημογραφική τάση και τρόπος ζωής:Οι στρατηγικές αποφάσεις πρέπει πάντα να 

λαμβάνουν υπόψη στοιχεία όπως η αύξηση του πληθυσμού και οι πληθυσμιακές 

μετακινήσεις, η αύξηση του πληθυσμού στην επαρχία, ο αριθμός των ενήλικων 

γυναικών που εργάζονται εκτός σπιτιού, ο αριθμός των συνταξιούχων που έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν, η συνεχής αύξηση του μέσου όρου ηλικίας 

κ.α. 

 

Οικονομικές συνθήκες: Το οικονομικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερη σημασία αφού 

επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία μιας χώρας, και από την πλευρά της ζήτησης 

αλλά και από την πλευρά της προσφοράς. Οι τουριστικοί οργανισμοί επηρεάζονται 

από οικονομικά περιβάλλοντα που είναι και εκτός του τόπου εγκατάστασής τους π. χ. 

οι tour operators αντιμετωπίζουν το εγχώριο περιβάλλον αφού αυτό επιδρά στις 

δαπάνες των πελατών τους για διακοπές, αλλά και το οικονομικό περιβάλλον της 

χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται μέσω της προσφοράς. Το διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον επηρεάζει την ζήτηση των τουριστικών τους υπηρεσιών αλλά και το 

κόστος αυτών των υπηρεσιών.Ειδικότερα, μεγάλη βαρύτητα στις στρατηγικές 

αποφάσεις έχει το ποσοστό της ανεργίας, το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, ο 

πληθωρισμός, τα επιτόκια, οι τιμές των συμπληρωματικών αγαθών(όπως η βενζίνη) 

και οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται(π.χ. ανέγερση ξενοδοχείων,αγορά 

αεροπλάνων κ.α.) 
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Νομικό/πολιτικό περιβάλλον: Το πολιτικό περιβάλλον είναι σημαντικό για τους 

τουριστικούς οργανισμούς αφού σε αυτό υπάγονται η νομοθεσία, οι κανονισμοί και η 

πολιτική μιας χώρας.Η πολιτική διάσταση αναφέρεται επίσης, στους  κυβερνητικούς 

φορείς και σε διάφορες ομάδες πίεσης που επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα τον 

τουριστικό οργανισμό. Στην ανάλυση της πολιτικής διάστασης θεωρείται σημαντικό 

να αξιολογηθεί ο βαθμός της πολιτικής δύναμης, πως δηλαδή μπορεί να αλλάξει η 

πολιτική στο μέλλον και ποια τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής. Επίσης, 

σημαντική είναι η αναγνώριση του επιπέδου του πολιτικού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο δραστηριοποιείται ένας τουριστικός οργανισμός π. χ. ένας τουριστικός 

οργανισμός εγκατεστημένος στο Βέλγιο, έχει να αντιμετωπίσει την κυβερνητική 

πολιτική σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό (κρατική πολιτική) αλλά και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (ως χώρας-μέλος της Ε.Ε. ). H σταθερότητα είναι επίσης σημαντικός 

παράγοντας του πολιτικού περιβάλλοντος. 

 

Τεχνολογικό περιβάλλον: Το τεχνολογικό περιβάλλον αφορά τις τεχνολογικές τάσεις 

ή τα τεχνολογικά επιτεύγματα που λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι 

δυνατό να έχουν σημαντική επίδραση στον οργανισμό και την στρατηγική του. Οι 

τάσεις αυτές μπορούν να αποτελούν ευκαιρίες για εκείνους τους οργανισμούς που 

έχουν την δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν και να τις εισάγουν αποτελεσματικά 

στις δραστηριότητές τους(π.χ. η χρήση των CRS-computerized reservation systems 

από αεροπορικές εταιρίες), μπορούν όμως να αποτελέσουν και απειλή για κάποιους 

άλλους οργανισμούς, όπως στα ξενοδοχεία και τις μεταφορές(η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας στον τομέα των τηλεδιασκέψεων μείωσε την ζήτηση για συνέδρια σε 

ξενοδοχειακούς χώρους, αφού τώρα δίνεται η δυνατότητα για διασκέψεις χωρίς ο 

ενδιαφερόμενος να ταξιδέψει). 

 

Άμεσο εξωτερικό περιβάλλον 

 

Ανταγωνισμός: Οι επιχειρήσεις και στην προκειμένη περίπτωση οι περιοχές 

υποδοχής τουριστών πρέπει να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν τους υπάρχοντες 

αλλά και τους δυνητικούς ανταγωνιστές.Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι ο 

καθορισμός των δυνάμεων και των αδυναμιών των ανταγωνιστών σχετικά με το 

προϊόν/υπηρεσία που προσφέρουν(χαρακτηριστικά και ποιότητα), τα κανάλια 
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διανομής που συντηρούν, τις πολιτικές προώθησης που εφαρμόζουν, την τιμή που 

καθορίζουν και το target group στο οποίο αποσκοπούν. 

 

 

2.1.3 Προφίλ της επιχείρησης/προορισμού(δυνάμεις-αδυναμίες) 

 

Πολλές περιοχές υποδοχής επισκεπτών προσπαθούν να προωθήσουν την εικόνα τους 

χώρις να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με τις 

υπηρεσίες που είναι σε θέση να προσφέρουν.Οι πληροφορίες αυτές όμως είναι πολύ 

σημαντικές στη διαδικασία σχεδιασμού.Έχουν να κάνουν με τα μέρη διασκέδασης 

και ξεκούρασης τα οποία μπορεί να επισκεφτεί ο τουρίστας, τα διάφορα πολιτιστικά 

και ιστορικά μέρη, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα καταστήματα, τα διάφορα ειδικά 

γεγονότα(π.χ. γιορτές), πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνησή τους, το πλήθος των 

ατόμων που απαρτίζουν το προσωπικό.Σημαντικές επίσης θεωρούνται πληροφορίες 

σχετικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των παραπάνω στοιχείων. 

 

Οι προορισμοί μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το προφίλ 

που διατηρούν7: 

 

 Αστικές περιοχές, οι οποίες κατά κανόνα έχουν κατάλληλες υποδομές για 

μεγάλα γεγονότα (συνέδρια,εκθέσεις). Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν το Λονδίνο, η Μπαρτσελόνα, η Νέα Υόρκη. 

 Παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις διακοπές του 

καλοκαιριού, τα καλοκαιρινά σπόρ,  τα θερμότερα και τροπικότερα κλίματα, 

με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα νησιά της Καραϊβικής, την περιοχή της 

Μεσογείου, το Μπαλί και άλλα τροπικά νησιά. 

 Ορεινές περιοχές, στις οποίες οι επισκέπτες απολαμβάνουν τις φυσικές 

ομορφιές και τα εκπληκτικά τοπία ή επιδίδονται σε χειμερινά 

σπόρ.Παράδειγμα αποτελούν οι Ιταλικές Άλπεις. 

 Αγροτικές περιοχές, οι οποίες εκμεταλλεύονται την επιθυμία των τουριστών 

για επιστροφή στη φύση και για αυθεντικές αγροτικές εμπειρίες. 

                                                 
7 Dr Dimitrios Buhalis, Marketing the competitive destination of the future (1999) 
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 Αυθεντικές(συνήθως τριτοκοσμικές)περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη υποδομών και περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη και προσελκύουν 

κυρίως τουρίστες που είναι διατεθημένοι να θυσιάσουν τις ανέσεις τους για 

ένα διάστημα  προκειμένου να ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία.Τέτοιες 

περιοχές είναι κυρίως περιοχές της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της 

Ασίας. 

 Μοναδικά-εξωτικά-αποκλειστικά μέρη, τα οποία προσφέρουν εμπειρίες «για 

μια ολόκληρη ζωή» και χρεώνουν τους επισκέπτες σε πολύ υψηλές 

τιμές(Σεϋχέλλες, Άγιος Μαυρίκιος, Μπουτάν) 

 

 

2.1.4 Κατηγοριοποίηση της αγοράς και επιλογή target group(s) 
 

Στο στάδιο αυτό του marketing plan το ζητούμενο είναι, εφόσον έχει αναλυθεί η 

δυναμική του προορισμού, να προσδιοριστεί ο πελάτης(επισκέπτης) και να 

καθοριστούν οι ανάγκες του.Κατ’αρχήν γίνεται η κατηγοριοποίηση όλων των 

υπαρχόντων και δυνητικών επισκεπτών του προορισμού με βάση κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια επιλέγονται τα πιο ελπιδοφόρα target groups και 

σχεδιάζονται οι στρατηγικές μάρκετινγκ που ικανοποιούν καταλληλότερα τις ανάγκες 

καθενός από αυτά. 

 

Η κατηγοριοποίηση των επισκεπτών είναι αποτέλεσμα έρευνας αγοράς και μπορεί να 

γίνει με διάφορους τρόπους, πιο συνηθισμένοι από τους οποίους είναι: 

 

 ο τόπος διαμονής(εσωτερικός τουρισμός, επισκέπτες εξωτερικού) 

 με βάση δημογραφικά στοιχεία(ηλικία, εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, 

μόρφωση) 

 με βάση προσωπικές προτιμήσεις(ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, γνώμες) 

 

Η έρευνα αγοράς αποτελεί τον πυρήνα του marketing και πρέπει να γίνεται πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά την διαμονή του επισκέπτη στον προορισμό αν θέλουμε να 

έχουμε ολοκληρωμένα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.Όπως είναι εύκολα 

αντιληπτό, η έρευνα της αγοράς είναι μια δύσκολη διαδικασία, η οποία γίνεται 

δυσκολότερη αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι στις μέρες μας πολλοί είναι 
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εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να συνδυάσουν δουλειά και απόλαυση, προκειμένου να 

κερδίσουν χρόνο και χρήμα. 

 

Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν έναν αρκετά μεγάλο βαθμό ανελαστικότητας, 

δεδομένου ότι δεν εύκολο για τους συμμετέχοντες σε αυτά τα ταξίδια να επιλέξουν 

τον προορισμό.Επιπροσθέτως, τα ταξίδια αυτά είναι εποχικά. Από την άλλη όμως 

πρεπει να σημειωθεί ότι οι προορισμοί σε αυτές τις περιπτώσεις αφορούν περιοχές 

που παρέχουν πολλές ανέσεις στους επισκέπτες και χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό ασφάλειας. 

 

Τα ταξίδια αναψυχής από την άλλη χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό 

ελαστικότητας ως προς την τιμή, εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από το 

κοινωνικό status των ενδιαφερομένων και επιρεάζονται συχνά από τις τεχνικές 

προώθησης που χρησιμοποιούν οι μεσάζοντες(π.χ. τουριστικά γραφεία, tour 

operators).Παρ’όλ’αυτά, παρατηρείται και σε αυτά μία τάση εποχικότητας, αφού π.χ. 

οι οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής 

περιόδου, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι προτιμούν να ταξιδέψουν το 

φθινόπωρο ή την άνοιξη προκειμένου να επωφελιθούν από τις προσφορές και να 

αποφύγουν τη «βαβούρα». 

 

Πρέπει να τονιστεί πως και για τις δύο αγορές(ταξίδια αναψυχής-ταξίδια 

επαγγελματικά)το σημαντικότερο κρητήριο επιλογής ενός προορισμού είναι η εικόνα 

του προορισμού αυτού, το image του.Η εικόνα αποτελεί ένα σύνολο προσδοκιών και 

αντιλήψεων για τον προορισμό και μπορεί να διαμορφωθεί μέσα από προηγούμενες 

εμπειρίες, από περιγραφές φίλων ή συγγενών, από εκστρατείες marketing.Ένα από τα 

σπουδαιότερα στοιχεία της εικόνας ενός προορισμού είναι η συντηρησιμότητα των 

φυσικών πόρων.Ο βαθμός λοιπόν της ικανοποίησης του επισκέπτη θα εξαρτηθεί από 

το βαθμό στον οποίο οι εμπειρίες που απέκτησε στον προορισμό επιβεβαίωσαν τις 

αρχικές του προσδοκίες και αντιλήψεις.Συνεπώς, η ανάπτυξη μιας φανταστικής 

εικόνας, η οποία δημιουργεί προσδοκίες που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνοται 

στην πραγματικότητα, είναι μία λανθασμένη τακτική που μπορεί να οδηγήσει μόνο 

σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα(τουρίστας ανικανοποίητος, ανέφικτη μακροχρόνια 

τουριστική ανάπτυξη του τόπου). 
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Αφού λοιπόν γίνει η κατηγοριοποίηση της αγοράς επιλέγονται τα τμήματα εκείνα τα 

οποία ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ του προορισμού.Κατά την επιλογή των 

target groups πρέπει να δωθεί μεγάλη προσοχή: 

 

o Στο ποσοστό της κατανάλωσης που έχει ή θα έχει τη δυνατότητα να κάνει 

καθένα απ’αυτά 

o Στο μέγεθος και τη δύναμη του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει καθένα 

απ’αυτά 

o Στη δυνατότητα δημιουργίας ενός επιτυχούς μείγματος μάρκετινγκ για κάθε 

target group 

o Στο κόστος παροχής υπηρεσιών σε κάθε target group 

o Στη συμμετοχή του καθενός από αυτά στην πραγματοποίηση των γενικών 

στόχων του προορισμού 
 

 

2.1.5 Στόχοι μάρκετινγκ για κάθε target group 

 

Ο καθορισμός των αντικειμενικών στόχων κάθε target group εξυπηρετεί μία σειρά 

από λειτουργίες: 

 

1. αποτελεί οδηγό στην ανάπτυξη του μείγματος μάρκετινγκ για κάθε target 

group 

2. δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των οικονομικών πόρων μεταξύ 

των target groups 

3. βοηθάνε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μειγμάτων 

μάρκετινγκ 

4. αποτελούν το σύνδεσμο των μειγμάτων μάρκετινγκ με τους γενικούς στόχους 

της επιχείρησης/προορισμού 

 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του κάθε target group πρέπει να είναι μετρήσιμοι, να 

καθορίζουν την αγορά στόχο και να υποδεικνύουν τη χρονική περίοδο μέσα στην 

οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο στόχος.Για παράδειγμα, στόχος μπορεί να είναι 

να αυξήσουμε κατά 5% τον αριθμό των επισκεπτών που δέχεται η Κέρκυρα από την 

Ιταλία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. 
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2.1.6 Marketing mix για κάθε target group 

 

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής τουριστική βιομηχανία μεταβάλλεται σε ένα διαρκώς 

αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η χάραξη μιας σωστής 

στρατηγικής μάρκετινγκ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροχρόνια 

ευημερία του προορισμού.Η στρατηγική ή μείγμα μάρκετινγκ αποτελεί ένα πακέτο 

προσφορών κατασκευασμένο να προσελκύσει τον καταναλωτή ή τον 

επισκέπτη.Εκτός από τον αριθμό των επισκεπτών, το πακέτο αυτό θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως ζητήματα εποχικότητας, περιβαλλοντικά 

ζητήματα, θέματα ασφάλειας(Evans, Fox & Johnson, 1995). 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μείγματος μάρκετινγκ προαπαιτεί την ανάπτυξη 

εξωτερικού και εσωτερικού μείγματος μάρκετινγκ. 

 

 

Εξωτερικό marketing mix 

 

Το εξωτερικό μείγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία, γνωστά και ως «the 

4 Ps»: προϊόν, τιμή, τοποθεσία και προώθηση(product, price, place, promotion). 

 

Προϊόν: Το προίόν στην τουριστική βιομηχανία είναι η φιλοξενία και οι εμπειρίες 

αναψυχής.Οι αποφάσεις σχετικά με το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει ένας 

προορισμός εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες των επισκεπτών(target 

groups)και όχι του ίδιου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του manager.Σκοπός του 

προορισμού είναι να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ποιότητας, αναγνωρίσιμο από τους 

επισκέπτες για όλες της υπηρεσίες που προσφέρει.Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μία 

τουριστική εμπειρία περιλαμβάνει πέντε στάδια: σχεδιασμός ταξιδιού και προσμονή-

ταξίδι-εμπειρία από τον προορισμό-ταξίδι επιστροφής-αναμνήσεις.Οι επιχειρήσεις 

λοιπόν και κατ’επέκταση ο προορισμός πρέπει να βρουν τακτικές προβολής της 

ποιότητας κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της παραπάνω εμπειρίας. 

 

Τιμή: Η τιμή είναι το πιο σημαντικό και εμφανές στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ8 

Ένα λάθος στην τιμή μπορεί να «τελειώσει» ένα προϊόν, ακόμη και αν τα άλλα 

                                                 
8 Ιωάννης Πρωτοπαπαδάκης, Τουριστικό μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη (2003) 
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στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ είναι άψογα. Ο καθορισμός υπερβολικά υψηλής 

τιμής θα έχει σαν αποτέλεσμα να «χαθούν» πελάτες, ενώ αντίθετα οι πολύ χαμηλές 

τιμές μπορεί να αφήσουν την επιχείρηση χωρίς σημαντικά έσοδα, τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη συντήρηση και την αποδοτική λειτουργία της. 

Η αποτελεσματική τιμολόγηση προϋποθέτει ότι η επιχείρηση έχει αναλύσει τις 

ανάγκες των καταναλωτών και το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται την τιμή. Εξάλλου, ο 

καταναλωτής είναι αυτός που αποφασίζει αν θα αγοράσει το προϊόν ή όχι. 

 Για προϊόντα, τα οποία ο καταναλωτής τα αντιλαμβάνεται σαν μοναδικά (ένα 

εστιατόριο στη Σαντορίνη προσέφερε πολύ μεγάλες μερίδες, ένα ταξιδιωτικό γραφείο 

«έκλεινε πακέτα» για ομοφυλόφιλους κ.ά.) είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάτι 

παραπάνω. 

Επίσης, αν ο καταναλωτής έχει άγνοια για τις άλλες εναλλακτικές, τότε μπορεί να 

αγοράσει την πρώτη που θα βρει. Έτσι, ο πελάτης ενός ξενοδοχείου είναι πιθανόν να 

πάρει πρωινό μέσα στο ξενοδοχείο, διότι δεν έχει το κουράγιο ή το χρόνο να ψάξει 

για μια πιο φθηνή εναλλακτική. 

Όταν πάλι το κόστος για τον καταναλωτή είναι μικρό σε σχέση με το συνολικό 

κόστος, τότε αυτός είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω. Ο τουρίστας 

που θα φθάσει στην Κρήτη και θα πάει σε ένα θεματικό πάρκο, γνωρίζει ότι το 

κόστος εισόδου (π.χ. 20 ευρώ) είναι αμελητέο σε σχέση με τις δαπάνες που έχει κάνει 

μέχρι τώρα. Αντίθετα, μια οικογένεια από το νησί είναι πολύ πιθανό να αποθαρρυνθεί 

από τις ψηλές τιμές. 

Ο καταναλωτής μπορεί να ταυτίσει την τιμή με την ποιότητα, κυρίως όταν δεν έχει 

σχετική εμπειρία. Ο πελάτης που μαθαίνει για μια πολύ καλή προσφορά σε ένα 

ξενοδοχείο μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι χαμηλής ποιότητας. Σε αντίθετη 

περίπτωση, μια υψηλή τιμή μπορεί να προσδώσει γόητρο στο προϊόν (π.χ. όταν η τιμή 

της SLK - Mercedes ανέβηκε κατά μερικές χιλιάδες δολάρια, οι πωλήσεις της 

αυξήθηκαν). Όταν λοιπόν η υψηλή τιμή γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή ως 

υψηλή ποιότητα ή δημιουργεί κύρος, τότε υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τιμής και 

ζήτησης. 

Όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές. Όμως, οι καταναλωτές δεν 

είναι ο μοναδικός εξωτερικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμολόγηση. Οι τιμές 

του ανταγωνισμού και οι αντίστοιχες προσφορές πρέπει πάντα να παρακολουθούνται. 

Έτσι, ο υπεύθυνος ενός ξενοδοχείου, πριν τιμολογήσει, θα πρέπει να δει τι 
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προσφέρουν οι κύριοι ανταγωνιστές και σε ποιες τιμές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι 

ανώφελο να τιμολογήσει πιο ψηλά από τον ανταγωνιστή για το ίδιο ακριβώς προϊόν. 

Υπάρχουν κάποιοι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της τιμής. 

Η κατάσταση της οικονομίας είναι μια σημαντική μεταβλητή. Αν η οικονομία 

βρίσκεται σε ύφεση τότε πρέπει να αποφεύγονται οι υψηλές τιμές, Είναι λοιπόν 

χρήσιμο να παρακολουθούνται παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, τα 

επιτόκια κ.λπ.  

Δυστυχώς, κάποια δυσάρεστα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν εξίσου τις τιμές. 

Σεισμοί, τρομοκρατικές ενέργειες, εκρήξεις ηφαιστείων, πυρκαγιές, μολύνσεις του 

περιβάλλοντος είναι κάποια συμβάντα που μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τη 

βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η τρομοκρατική ενέργεια στο Μπαλί το 2002, 

εξανάγκασε πολλούς ιδιοκτήτες τουριστικών υπηρεσιών να προσφέρουν 

εξευτελιστικές τιμές.  

Επίσης, όταν η εταιρεία αλλάζει τις τιμές της θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις 

αντιδράσεις των μεσαζόντων αλλά και της πολιτείας. Έτσι, ένα ξενοδοχείο που 

αυξάνει τις τιμές του, μπορεί να δυσαρεστήσει τους τουριστικούς πράκτορες με τους 

οποίους συνεργάζεται, αλλά και την κοινότητα η οποία προφανώς επιθυμεί χαμηλές 

τιμές για την τόνωση του τουρισμού της περιοχής. Η αλλαγή τιμής, όμως, θα έχει 

επιπτώσεις και στους ανταγωνιστές - κυρίως στην περίπτωση που υπάρχει 

ολιγοπώλιο. Η εταιρεία πρέπει να προβλέψει τις πιθανές αντιδράσεις των 

ανταγωνιστών της. 

 

Τοποθεσία: Πολλοί προορισμοί συχνά δεν αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της 

βελτίωσης των δρόμων πρόσβασης σε αυτούς και εστιάζουν όλο το ενδιαφέρον τους 

στην εξυπηρέτηση του επισκέπτη από τη στγμή της άφιξής του και ύστερα.Το 

γεγονός αυτό όμως κατά πάσα πιθανότητα θα συμβάλλει στη μη ικανοποίηση του 

επισκέπτη, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον προορισμό 

και το ταξίδι προς και από αυτόν σαν μία μοναδική εμπειρία.Ένας σωστός 

προγραμματισμός υποδεικνύει την τύπωση χαρτών με πληροφορίες σχετικές με τις 

χιλιομετρικές αποστάσεις από διάφορες σημαντικές περιοχές, την ύπαρξη πολλών 

πινακίδων που δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να προσανατολίζεται κάθε 

στιγμή, όπου κι αν βρίσκεται, την πληροφόρηση σχετικά με τους πιο σύντομους ή πιο 

γραφικούς δρόμους πρόσβασης στον προορισμό. 
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Προώθηση: Η προώθηση αποτελεί το τμήμα εκείνο του μείγματος μάρκετινγκ το 

οποίο προσπαθεί να πείσει την αγορά-στόχο να επισκεφτεί το συγκεκριμένο 

προορισμό.Είναι το τμήμα εκείνο που ουσιαστικά φέρνει σε επαφή πωλητές και 

καταναλωτές.Η επιλογή των κατάλληλων τακτικών προώθησης αποτελεί κατά 

συνέπεια ζήτημα μείζονος σημασίας.Υπεύθυνοι κατά ένα μεγάλο ποσοστό για την 

προώθηση των προορισμών είναι οι DMOs, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους σε 

διεθνείς εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις και με τη δημιουργία ευρυματικών 

διαφημιστικών spots διαμορφώνουν την εικόνα των συγκεκριμένων περιοχών.Εκτός 

όμως από τις συλλογικές προσπάθειες προώθησης του προορισμού, υπάρχουν και οι 

ατομικές προσπάθειες των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στον 

προορισμό.  Η σημαντικότερη ίσως τακτική προώθησης είναι η από στόμα σε στόμα 

προβολή του προοριμού9, καθώς θεωρείται ότι είναι η πιο πιστευτή και η πιο 

αποτελεσματική όλων.Προκειμένου βέβαια να λειτουργήσει θετικά για τον 

προορισμό πρέπει να αντικατοπτρίζει θετικά σχόλια γι’αυτόν.Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να δημιουγηθεί ένα τέτοιο κλίμα είναι ο έλεγχος της ικανοποίησης 

των επισκεπτών.Έχει παρατηρηθεί, κατά προσέγγιση, ότι ένας ανικανοποίητος 

επισκέπτης θα μιλήσει με αρνητικά σχόλια για τον προορισμό σε 13 άλλους 

ανθρώπους, ενώ μόνο ένας από τους 25 ανικανοποίητους επισκέπτες θα εκφράσει το 

παράπονό του στον παροχέα υπηρεσιών. 

Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει η ύπαρξη διαφόρων κουπονιών από τα οποία 

μπορούν να επωφελιθούν οι επισκέπτες(κουπόνια φαγητού ή καυσίμων).  

 

Εσωτερικό marketing mix 

 

Δεδομένου ότι η τουριστική βιομηχανία αφορά μία βιομηχανία υπηρεσιών, η 

επικοινωνία του καταναλωτή με τον παροχέα της υπηρεσίας ταυτόχρονα γίνεται 

τεράστιας σημασίας.Ο επισκέπτης, όπως έχουμε προαναφέρει αντιλαμβάνεται την 

τουριστική του εμπειρία ως ένα ολοκληρωμένο γεγονός, με αποτέλεσμα, ενώ μπορεί 

να λάτρεψε το μέρος στο οποίο διέμεινε, να έχει δημιουργήσει αρνητική εικόνα για 

τον προορισμό, έχοντας μείνει ανικανοποίητος από την επικοινωνία του με τους 

                                                 
9 University of Minnesota, Q&A about tourism marketing (1993) 
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υπεύθυνους φορείς.Ο ρόλος λοιπόν του εσωτερικού μείγματος μάρκετινγκ είναι η 

δημιουργία μιάς ατμόσφαιρας που θα δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να 

αντλήσουν τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση από την ίδια τη δουλειά τους με 

αποτέλεσμα να γίνουν πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί σε αυτή.Οι τέσσερις 

σημαντικοί πυλώνες στην προσπάθεια δημιουργίας μιας τέτοιας ατμόσφαιρας είναι οι 

εξής: 

 

 

 

 δημιουργία μίας πελατοκεντρικής κουλτούρας 

 διοίκηση ολικής ποιότητας 

 επιβράβευση προσπαθειών 

 προγράμματα και κίνητρα εξύψωσης του ηθικού των εργαζομένων 

 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως η ανάπτυξη του μείγματος μάρκετινγκ για 

κάθε αγορά-στόχο πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης 

τα οποία περνάει ο προορισμός, πράγμα που σημαίνει ότι το μείγμα πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται κατάλληλα έτσι ώστε να μη χάνει το λειτουργικό του 

χαρακτήρα.Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με γνώμονα τον κύκλο ζωής του 

προορισμού(Butler, 1980).Ο κύκλος ζωής του προορισμού περιγράφει την εξέλιξη 

του προορισμού μέσα στο χρόνο.Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από το παρακάτω 

διάγραμμα, τα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του προορισμού 

χαρακτηρίζονται από διαφορές στην προσφορά και τη ζήτηση του τουριστικού 

προϊόντος, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται και διαφορετικές στρατηγικές 

μάρκετινγκ ανάλογα με την περίσταση.Κατ’αυτόν τον τρόπο, αρχικά οι στρατηγικές 

μάρκετινγκ εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην προβολή του προορισμού προς το 

κοινό ώστε αυτός να γίνει γνωστός, ενώ σε μετέπειτα στάδια απαραίτητη κρίνεται 

συνήθως η επανατοποθέτηση του προϊόντος και η διαφοροποίηση της εικόνας 

του.Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επηρεάζονται όλοι οι προορισμοί με τον ίδιο 

τρόπο σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους.  

 

 

 

 27



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

 
ΠΗΓΗ: BUTLER, 1980 
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2.1.7 Προϋπολογισμός marketing 

 

Η επιτυχία ενός σχεδίου μάρκετινγκ βασίζεται στην ύπαρξη επαρκούντων 

οικονομικών πόρων για την πραγματοποίηση των στόχων, στην ύπαρξη δηλαδή ενός 

προϋπολογισμού μάρκετινγκ.Ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ αποτελεί ένα οικονομικό 

πλάνο, το οποίο δείχνει την κατανομή των χρηματικών πόρων στις διάφορες 

δραστηριότητες μέσα στο χρόνο.Για κάθε μείγμα μάρκετινγκ πρέπει να γίνει και 

διαφορετικός προϋπολογισμός μάρκετινγκ.Στη συνέχεια, από τους διάφορους 

προϋπολογισμούς που θα προκύψουν θα διαμορφωθεί ένας τελικός πρϋπολογισμός, ο 

συγκεντρωτικός. 

 

 

2.1.8 Εφαρμογή στόχων 

 

Πολλές φορές καλά διαμορφωμένα σχέδια μάρκετινγκ καταδικάζονται λόγω της 

ανεπιτυχούς εκτέλεσης τους.Η πιθανότητα επιτυχίας κατά την εφαρμογή των στόχων  

αυξάνεται όταν: 

• οι ενέργειες προς εκτέλεση είναι καλά προσδιορισμένες  

• οι εργαζόμενοι έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα 

• οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι του σχεδίου μάρκετινγκ 

• υπάρχουν προθεσμίες λήξης 

• ο προϋπολογισμός είναι αρκετά μεγάλος 

• υπάρχουν συχνοί έλεγχοι και αξιολόγηση 

 

 

2.1.9 Αξιολόγηση 

 

Η συχνή αξιολόγηση των προσπαθειών που γίνονται παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, 

καθώς μ’αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζονται τυχόν αποκλίσεις των πραγματοποιήσιμων 

αποτελεσμάτων από τα προσδοκόμενα, προσδιορίζονται οι πιθανές αιτίες απόκλισης 

και κατ’επέκταση βελτιώνεται η αποδοτικότητα των στρατηγικών μάρκετινγκ.Στη 

διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να δωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον καθορισμό τον 
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στοιχείων που είναι πιο σημαντικά για αξιολόγηση, αφού είναι αδύνατο ή απλά 

ασύμφορο να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία. 

 

 

2.2 Τακτικές de-marketing 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί το γεγονός ότι οι προορισμοί είναι 

δυνατόν να διαμορφώνουν και τακτικές de-marketing10, προκειμένου να 

αποθαρρύνουν κάποια τμήματα της αγοράς να επισκεφτούν τις συγκεκριμένες 

περιοχές.Οι τακτικές αυτές αφορούν απαγορευτικά μέτρα ή χρέωση πολύ υψηλής 

τιμής.Παραδείγματα περιοχών που εφαρμόζουν ανάλογες τακτικές είναι: 

 

o ο Άγιος Μαυρίκιος, ο οποίος παρέχoντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και 

μην επιτρέποντας πτήσεις charter, προσπαθεί να προσελκύσει τουρίστες που 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά κατανάλωσης 

o το Cambridge, το οποίο αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών που 

διανυκτερεύουν και στην αποθάρρυνση των άλλων εκδρομέων, οι οποίοι 

συνεισφέρουν ελάχιστα στην τοπική οικονομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Dr Dimitrios Buhalis, Marketing the competitive destination of the future (1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

INTERNET ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 
 

3.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

Το Ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σήμερα μια αναμφίβολη πραγματικότητα στο 

διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.Με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο εννοούμε 

οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα γίνεται διαμέσου ηλεκτρονικών δικτύων, 

κυρίως διαμέσου του Internet, και οδηγεί στην αγορά ή στην πώληση αγαθών ή 

υπηρεσιών.Εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

που παραπέμπει σε μία επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είναι εξ ολοκλήρου 

δομημένη  σε πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα και ξεφεύγει από τη 

στενή έννοια της συναλλαγής. 
 

Οι  ηλεκτρονικές συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

διακρίνονται σε: 

 

 συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και πελάτη (Business to Customer, B2C) 

 ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές (Intra-business) 

 συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων(Business to Business, B2B) 

   συναλλαγές μεταξύ πελάτη και επιχείρησης (Consumer to Business, C2B) 

   συναλλαγές μεταξύ πελατών (Consumer to Consumer, C2C) 

 

Αρκετοί συγγραφείς περιλαμβάνουν και τις συναλλαγές επιχείρηση προς δημόσιο 

φορέα (Business to Administration) και πελάτη προς δημόσιο φορέα (Customer to 

Administration).Σε κάθε περίπτωση Ηλεκτρονικού Εμπορίου χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά είδη επικοινωνιακών δικτύων και διαφορετικές τεχνολογίες.Το Internet 

χρησιμοποιείται στις συναλλαγές B2C, B2B, C2B, C2C. Για τις ενδοεπιχειρησιακές 

συναλλαγές χρησιμοποιείται το Intranet ενώ για τις συναλλαγές μεταξύ των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται και Extranets.  
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Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή αγορά Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η επένδυση σε ΙΤ 

(Information Technology) στη Δυτική Ευρώπη, που παρέμεινε σχεδόν σταθερή το 

2001, προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει άνοδο κατά 2,4%, και θα επικεντρωθεί στην 

επέκταση εφαρμογών του ηλεκτρονικού επιχειρείν και στην διασύνδεση των 

πληροφοριακών συστημάτων (Information Systems and Integration). Η εταιρία IDC 

προβλέπει ότι τα έσοδα της Δυτικής Ευρώπης από το Internet και το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο θα αυξηθούν από 61 δις. ευρώ σε πάνω από 1,3 τρις. ευρώ το 

2005.Γενικότερα, μπορούμε να πούμε πως το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρώπη 

γνωρίζει ραγδαία εξάπλωση.  

 

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στην Αμερική τα πράγματα είναι αρκετά 

διαφορετικά.Όταν στην Ευρώπη το ηλεκτρονικό εμπόριο βρισκόταν σε πρώιμο 

ακόμα στάδιο, στην Αμερική γνώριζε τεράστια ανάπτυξη.Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

χρήση του Internet από τους Αμερικανούς καταναλωτές είναι μια πολύ συνηθισμένη 

κατάσταση αφού ένας στους δύο (50% για το 2001) χρησιμοποιούν το Internet προς 

διευκόλυνσή τους και 70% από αυτούς πραγματοποιούν online αγορές. 

 

 

 

3.2 Internet και Τουρισμός 

 

3.2.1 Στατιστικά στοιχεία11

 

Εστιάζοντας την προσοχή μας στο internet και την τουριστική βιομηχανία πρέπει να 

σημειώσουμε ότι μόνο το 2003 περισσότεροι από 64 εκατομμύρια αμερικανοί-που 

αντιστοιχούν στο 30% των ενήλικων αμερικανών-χρησιμοποίησαν το internet για να 

ψάξουν πληροφορίες σχετικά με διάφορους προορισμούς ή να συγκρίνουν τιμές και 

προγράμματα, ενώ τα δύο τρία απ’αυτούς-42 εκατομμύρια-έκλεισαν τα εισητήριά 

τους μέσω του διαδικτύου.Συμφωνα με τον οργανισμό τουρισμού της 

Αμερικής(www.tia.org) αυτό αντιστοιχεί σε 8% αύξηση σε σχέση με την 

προγηγούμενη χρονιά. 

                                                 
11 Hannes Werthner and Francesco Ricci, E-commerce and tourism (2004) 
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Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το κέντρο τουριστικής έρευνας των 

Δανών(www.crt.dk), οι ευρωπαϊκές online πωλήσεις ταξιδιών αυξήθηκαν κατά 44% 

σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά φτάνοντας τα 14 δισεκατομμύρια 

δολλάρια.Πολλοί μελετητές προβλέπουν ότι μέχρι το 2007, το 30% όλων των B2C 

συναλλαγών στις γερμανόφωνες ευρωπαϊκές χώρες θα γίνονται μέσω του διαδικτύου. 

Στην χώρα μας ο τουριστικός τομέας ακολουθεί με αξιώσεις τις κινήσεις των 

αντίστοιχων εταιριών του εξωτερικού.  

 

 

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία επιδεικνύουν την ευρεία χρήση του διαδικτύου 

στον τουριστικό κλάδο στην προσπάθεια προσαρμογής του στη νέα, ψηφιακή εποχή. 

 

 

3.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά του internet σαν εργαλείο μάρκετινγκ 

 

Η εισαγωγή του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή και ιδιαίτερα στον τουριστικό 

κλάδο σηματοδότησε την αφετηρία μιας νέας εποχής. Ο κατάλογος των υπηρεσιών 

που παρέχονται στον υποψήφιο ταξιδιώτη μέσω internet είναι πολύ μεγάλος, από 

κρατήσεις εισιτηρίων και δωματίων, online πληροφορίες για πτήσεις και καιρικές 

συνθήκες, μέχρι προσφορές ταξιδιωτικών πακέτων και λεπτομέρειες για εκατοντάδες 

προορισμούς σε κάθε γωνιά της γης. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες 

προτιμούν το internet για την οργάνωση των ταξιδιών τους είναι η εξοικονόμηση του 

χρόνου και η αξιοπιστία και η δυνατότητα κράτησης εισιτηρίων και ξενοδοχείων. 

 

Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου όταν αυτό χρησιμοποιείται 

σαν εργαλείο μάρκετινγκ είναι τα παρακάτω12:  

 

 Η δυνατότητα που έχει να μετατρέπει τις σχέσεις επικοινωνίας με τους 

καταναλωτές από one-to-many σε one-to-one.Τα παραδοσιακά μέσα 

μάρκετινγκ, όπως οι εφημερίδες, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ακολουθούν 

το παθητικό «ένας προς πολλοί» επικοινωνιακό μοντέλο, χαρακτηριστικό του 
                                                 
12 Zhenhua Liu, The Scottish Hotel School, University of Strathclyde, UK, Internet 
Tourism Marketing: Potential and Constraints (2000) 
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οποίου είναι γνωστοποίηση ενός μηνύματος σε ταυτόχρονα πολλούς 

καταναλωτές.Με αυτόν τον τρόπο όμως η επικοινωνία επιχείρησης-

καταναλωτών γίνεται αρκετά απρόσωπη, το μήνυμα γνωστοποιείται άσκοπα 

και σε πολλούς μη ενδιαφερόμενους, ενώ δεν πρέπει να παραλείπεται και η 

απόσπαση της προσοχής των καταναλωτών από άλλα ανταγωνιστικά 

μηνύματα.Αντίθετα, το internet εξασφαλίζει μία περισσότερο προσωπική 

επικοινωνία, απευθύνεται σε έναν καταναλωτή κάθε φορά και προσαρμόζεται 

πάντα στις ανάγκες του. 

 

 Η δυνατότητα ανάδρασης (feedback), δηλαδή αναταπόκρισης στις ενέργειες 

των χρηστών.Αυτή η διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στη δημιουργία αξιοπιστίας των παρόμενων υπηρεσιών.E-mails, 

Web forms και Java applets αποτελούν παραδείγματα αλληλεπίδρασης με 

τους πελάτες (O’Conner, 1999). 

 

 

 Η ευελιξία που το διέπει.Μία εικονική διαφήμιση ή ένας εικονικός κατάλογος 

υπηρεσιών μπορεί να ενημερωθεί ή να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται αναφορικά με τις ανάγκες των πελατών, 

στιγμιαία και με πολύ μικρό κόστος. 

 

 Η προσιτότητά του.Με ένα αποτελεσματικό web site, μία επιχείρηση μπορεί 

να παρέχει τις υπηρεσίες της 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το 

χρόνο.Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε άλλες χώρες 

αποφεύγοντας ρυθμίσεις και περιορισμούς που θα έπρεπε να ακολουθηθούν 

αν η επιχείρηση δε λειτουργούσε διαδικτυακά. 

 

 

 Η συμβολή του στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.Αναφερόμαστε 

βέβαια στην παρόχη περισσότερης πληροφόρησης και ειδικευμένης βοήθειας 

όπου χρειάζεται, στην διεξαγωγή γρηγορότερων πληρωμών, στον περιορισμό 

του χρόνου διανομής των προϊόντων/υπηρεσιών. 
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 Η συμβολή του στη μείωση του κόστους.Με τη ύπαρξη ενός web site και την 

εφαρμογή online τεχνικών μέσω αυτού μειώνεται δραματικά το κόστος 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, κυρίως λόγω της μείωσης της εξάρτησης από 

τους μεσάζοντες και την εξοικονόμησης ιδίων πόρων. 

 

Πρωτοπόροι στην διαδικτυακή δραστηριότητα είναι οι ξενοδοχειακοί όμιλοι και οι 

αεροπορικές εταιρείες. Με στόχο την μείωση του κόστους οι μεγάλοι αυτοί παίκτες 

του τουριστικού κλάδου έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια στην πώληση των 

προϊόντων τους κατευθείαν στον καταναλωτή μέσα από τα websites τους και στη 

δημιουργία κοινοπραξιών με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης 

στους ταξιδιώτες. 

 

3.2.3 Internet και τουριστικό μάρκετινγκ 

 

Στα πλαίσια λοιπόν του τουριστικού μάρκετινγκ το internet αποτελεί σημαντικότατο 

εργαλείο στη διαδικασία έρευνας της αγοράς και κατηγοριοποιήσης της, παρέχοντας 

ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που πριν δεν ήταν διαθέσιμος.Είναι ένα πολύτιμο 

εργαλείο κατανόησης των αναγκών των καταναλωτών και αρωγός στην προσπάθεια 

δημιουργίας μιας βάσης πληροφοριών αναφορικά με αυτούς (με τη βοήθεια των 

cookies, web forms, e-mail και άλλων τεχνικών γίνεται πλέον εύκολη η συστηματική 

συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τους επισκέπτες των sites των εταιρειών).Η 

κατάλληλη χρήση των προφίλ πελατών που κατασκευάζονται δίνει τη δυνατότητα 

ορθολογικότερης και πιο ολοκηρωμένης επιλογής target groups. 

 

 Αξιοσημείωτη είναι η επιροή των εικονικών ομάδων επικοινωνίας (virtual 

communities)13 στη διεύρυνση των επιχειρηματικών οριζόντων των τουριστικών 

οργανισμών.Σύμφωνα με τον Rheingold(1994) οι εικονικές ομάδες επικοινωνίας είναι 

ομάδες ανθρώπων που εμφανίζονται στο διαδίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων.Οι άνθρωποι αυτοί είναι δυνατόν να γνωρίζονται μεταξύ τους ή να είναι 

εντελώς άγνωστοι.Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αυτής επικοινωνίας είναι:  

                                                 
13 Youcheng Wang, Quaehee Yu, Daniel R. Fesenmaier, Defining the virtual tourist 

community: implications for tourism marketing (2001) 
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o η διαφήμιση των προορισμών 

o η δημιουργία κατάλληλων διαδυκτιακών χώρων όπου οι πελάτες μπορούν να 

εκφράσουν τις ιδέες τους ή τη δυσαρέσκεια τους αναφορικά με κάποιο προϊόν 

με αποτέλεσμα την καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη 

o η μείωση του κόστους πληροφόρησης 

 

Παράλληλα, «σερφάροντας» σε sites άλλων επιχειρήσεων είναι δυνατή η πρόσβαση 

σε πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση και προσφορά της αγοράς, τον ανταγωνισμό ή 

τις διάφορες οικονομικές, δημογραφικές, νομοθετικές και τεχνολογικές αλλαγές που 

παρατηρούνται στο εγχώριο και διεθνές επίπεδο. 

 

Έχοντας λάβει υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να αντιληφθούμε τη λειτουργικότητα 

του διαδικτύου και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του μείγματος μάρκετινγκ.Με βάση 

την πληροφόρηση που συγκεντρώνεται μέσω του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις είναι σε 

θέση να παρέχουν περισσότερο πελατοκεντρικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα να 

δημιουργήσουν ειδικά πακέτα διακοπών προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες (οι 

πελάτες να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού του πακέτου). 

Στα πλαίσια της τιμολόγησης το internet μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία ενός 

μεγάλου όγκου δεδομένων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προσδιορίζοντας ή 

μεταβάλλοντας τιμές σε πραγματικό χρόνο. 

Επίσης, η μοναδικότητα του διαδικτύου έγγυται και στο γεγονός ότι 

επαναπροσδιορίζει την έννοια του χώρου και της απόστασης, με χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα την online κράτηση εισιτηρίων, αλλά και στο ότι αποτελεί το πιο 

αξιόπιστο μέσο προώθησης μετά το λεγόμενο word-of-mouth, την από στόμα σε 

στόμα προώθηση. 

 

3.2.4 Εμπόδια στη χρήση του internet 

 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία σχετικά 

καινούρια πραγματικότητα, η οποία όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό πλαισιώνεται από 

διάφορα προβλήματα14.Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικότερα από αυτά, 

                                                 
14 Zhenhua Liu, The Scottish Hotel School, University of Strathclyde, UK, Internet 

Tourism Marketing: Potential and Constraints (2000) 
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κατηγοριοποιημένα σε τρεις ομάδες: προβλήματα από την πλευρά της ζήτησης, από 

την πλευρά της τεχνολογίας και από την πλευρά της νομοθεσίας. 

 

Ζήτηση 

 

Κατ’αρχήν, η χρήση του internet βρίσκεται ακόμα σε αρκετά χαμηλά ποσοστά 

παγκοσμίως.Στις κυριότερες αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό των χρηστών του 

διαδικτύου κυμαίνεται στο 30-50% του ενήλικου πληθυσμού, την ίδια στιγμή που ο 

παγκόσμιος μέσος όρος αγγίζει το 1-2%. 

Επίσης, σε πολλές χώρες το κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι πολύ 

υψηλό(κυρίως σε χώρες εκτός της Βόρειας Αμερικής), με αποτέλεσμα το γεγονός 

αυτό να αποτελεί τροχοπέδη στη χρησιμοποίησή του. 

Παράλληλα, η πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου το αντιμετωπίζουν ως μέσο 

ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας, αποφεύγοντας τις online αγορές (ελλειπής ενημέρωση 

πάνω σε τεχνολογικά θέματα). 

Για τους χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η 

καθυστέρηση στην διανομή ή ακόμα και η μη παράδοση του 

πρϊόντος/υπηρεσίας.Σύμφωνα με μία έρευνα, 6% των παραγγελιών που έγιναν μέσω 

διαδικτύου παραδόθηκαν μετά από ένα μήνα και τουλάχιστον 8% δεν παραδόθηκαν 

ποτέ. 

Το σημαντικότερο όμως και ίσως πιο πολυσηζητημένο πρόβλημα είναι η ασφάλεια 

των συναλλαγών. Αξιοσημείωτη είναι η προειδοποίηση που υπάρχει στον website της 

Virgin Atlantic (virginatlantic.com) προς τους συναλλασσόμενους, ότι η παρεχόμενη 

ασφάλεια δεν είναι η μέγιστη δυνατή. 

 

Τεχνολογία 

 

Πολλά από τα υπάρχοντα προβλήματα στο χώρο του διαδικτύου οφείλονται εξ 

ολοκλήρου σε εγγενή αίτια.Ένα από αυτά είναι η βραδύτητα του διαδικτύου, η οποία 

οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: τον αυξανόμενο αριθμό των χρηστών του 

internet, την αυξανόμενη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου και το αυξανόμενο 

ποσοστό των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτού. 

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό αίτιο είναι τα ηλεκτρονικά εγκλήματα (cyber crimes).Τα 

ηλεκτρονικά εγκλήματα περιλαμβάνουν όχι μόνο απάτες και κλοπές, αλλά και 
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καινούριες πιο προχωρημένες μορφές παρενόχλησης, όπως το hacking και η μόλυνση 

από υιους.(Furnell and Warren, 1997). 

Άλλα προβλήματα που συναντιόνται είναι τα junk mail, broken links, ξεχασμένα web 

sites, η μη ανταπόκριση του server κ.α. 

 

Νομοθεσία 

 

Σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη του διαδικτύου αποτελεί η έλλειψη 

αποτελεσματικής κυβερνητικής και νομοθετικής παρέμβασης.Σε διεθνές επίπεδο, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει από το 1998 να ασχολέιται με το συγκεκριμένο θέμα, 

παρ’όλ’αυτά η πρόοδος που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι πολύ μικρή.Η κάθε χώρα 

λοιπόν θα πρέπει να καθορίσει τις δικές της πολιτικές σχετικά με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο.  

  

 

Στη συνέχεια, στην προσπάθεια μιας πληρέστερης κατανόησης της χρήσης του 

διαδικτύου στον τουριστικό κλάδο,θα εξετάσουμε την εφαρμογή διαφόρων e-

τεχνικών που έχουν υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, τον αεροπορικό κλάδο και τον κλάδο των τουριστικών 

γραφείων. 

 

 

3.2.5 Internet και ξενοδοχειακός κλάδος15

 

Η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας από τα ξενοδοχεία ενισχύει την υιοθέτηση 

των CRM εφαρμογών(Customer Relationship Management), οι οποίες αναμένεται να 

συμβάλλουν  στην ολοκλήρωση των online και offline καναλιών επικοινωνίας 

πελατών. Τα CRM συστήματα προσφέρουν καλύτερη διαχείριση των σημαντικών 

πελατών και παρέχουν αυτοματοποίηση για ολόκληρη την διαδικασία μάρκετινγκ και 

πωλήσεων. Οι CRM εφαρμογές θεωρούνται ακόμα πιο σημαντικές σε δύσκολες 

εποχές (όπως μετά την 11η Σεπτεμβρίου) προκειμένου τα websites να διατηρήσουν 

τους πελάτες τους και να δημιουργήσουν προσαυξημένα έσοδα. 

                                                 
15 www.etourismnewsletter.com, www.hotel-online.com
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Παράλληλα, ενισχύει την ανάπτυξη online συστημάτων κρατήσεων, μειώνοντας την 

εξάρτηση των ξενοδοχείων από τους μεσάζοντες και περιορίζοντας έτσι το κόστος 

λειτουργίας τους.Η κράτηση μίας θέσης μέσω ενός ξενοδοχειακού website μπορεί να 

περιοριστεί στα 3-3,50 δολάρια ενώ μια κράτηση μέσω τηλεφώνου έχει ένα minimum 

κόστος 9 δολάρια.  

 

Επίσης, για να επεκταθεί ένα ξενοδοχείο εκτός των ορίων του τοπικού ανταγωνισμού, 

χρειάζεται οπωσδήποτε το δικό του website.Ένα website είναι αρκετά φτήνο στην 

δημιουργία και την διατήρησή του, οι αλλαγές και οι προσθήκες είναι πολύ 

ευκολότερες απ’ότι στην την έντυπη διαφήμιση, ενώ παρέχει τη δυνατότητα άμεσης 

πρόσβασης στους πελάτες 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο.Ταυτόχρονα, το 

internet αποτελεί μια αγορά που επιθυμούν πολλοί να κατακτήσουν.Ο μέσος όρος 

των χρηστών είναι μορφωμένοι με ένα εισόδημα μεγαλύτερο του μέσου όρου. Κατά 

επέκταση αποτελούν μια δυνητική αγορά για τους ξενοδόχους, η οποία συμπίπτει στο 

target group που απευθύνονται τα ξενοδοχεία. 

 

Όπως συμβαίνει και με τις αεροπορικές εταιρείες, έτσι και τα ξενοδοχεία 

εμφανίζονται στο internet είτε με δικά τους sites είτε μέσω του ενιαίου site της 

ξενοδοχειακής αλυσίδας είτε κάνοντας διάφορες κοινοπραξίες με άλλα ξενοδοχεία. 

Μια από τις σημαντικές κοινοπραξίες που ανακοινώθηκε τελευταία είναι αυτή των 

ξενοδοχειακών αλυσίδων, Hilton, Hyatt, Marriott, Six Continents και Starwood 

καθώς και του κεντρικού συστήματος κρατήσεων Pegasus. Οι εταιρίες αυτές, 

ανακοίνωσαν την δημιουργία του HDS (Hotel Distribution System) το οποίο 

προσφέρει τα δωμάτια των ανωτέρων ξενοδοχείων μέσω του internet και διαμέσου 

διαφόρων πολλαπλών online sites. 

 

Δεν πρέπει να παραλήψουμε βέβαια το γεγονός ότι ίσως το σημαντικότερο εμπόδιο 

στην ανάπτυξη του internet στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η 

ασφάλεια των συναλλαγών.Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος αυτού ο 

ξενοδοχειακός κλάδος αναζητά τεχνολογίες προστασίας των καταναλωτών του 

τουριστικού προϊόντος όπως αναγνώριση με δακτυλικά αποτυπώματα. 
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3.2.6 Internet και αεροπορικός κλάδος 

 

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν στην παγκόσμια αγορά, 

παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες online πληρωμών των αεροπορικών 

θέσεων.Δεδομένου ότι οι τιμές των online εισητηρίων είναι πολύ χαμηλότερες, 

μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών παραμερίζουν τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για να 

έχουν πρόσβαση σε καλύτερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων από το διαδίκτυο. Η 

τάση στην αγορά των online αγορών αεροπορικών εισιτηρίων αυξάνεται σταθερά. 

Προβλέψεις αναφέρουν ότι μέχρι το 2005 31% όλων των αεροπορικών εισιτηρίων 

στην Αμερική θα πωλούνται online συγκριτικά με το 10% που ήταν το 2000. 

 

Το βασικότερο όφελος από τη χρήση του διαδικτύου στον κλάδο τον αεροπορικών 

εισητηρίων είναι η μείωση του κόστους διανομής.Οι αεροπορικές εταιρείες πλέον 

απευθύνονται κατ’ευθείαν στον τελικό καταναλωτή, περιορίζοντας ή εκμηδενίζοντας 

την εξάρτησή τους από τα τουριστικά γραφεία.Μάλιστα, ο οργανισμός IATA  

(International Air Transport Association), προβλέπει ότι μέχρι το 2005, 50% των 

συνολικών αεροπορικών εισιτηρίων παγκοσμίως θα εκδίδεται με την μορφή του e-

ticket –ηλεκτρονικού εισιτηρίου16. Στην Αμερική η χρήση του ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου είναι ήδη πάνω από το 60%. Το Ηλεκτρονικό εισιτήριο ουσιαστικά 

επιβεβαιώνει την αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου χωρίς να χρειάζεται η ύπαρξη 

του εκδιδόμενου εισιτηρίου (paper ticket). Η μόνη απόδειξη της αγοράς του 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι μια ηλεκτρονική μορφή που αποθηκεύεται στο 

ηλεκτρονικό σύστημα της αεροπορικής εταιρίας. Το e-mail που λαμβάνει ο χρήστης 

μετά την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου περιλαμβάνει τον αριθμό επιβεβαίωσης 

της κράτησης (confirmation number) καθώς και το όνομα και τον αριθμό της 

ταυτότητας του πελάτη.Όπως και τα παραδοσιακά εισιτήρια (paper tickets) έτσι και 

τα ηλεκτρονικά εισιτήρια έχουν χρονικά περιθώρια για αλλαγές και ακυρώσεις. Οι 

πολιτικές αλλαγών και ακυρώσεων καθώς και τα αντίτιμα ποικίλλουν ανάλογα με την 

αεροπορική εταιρία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αεροπορικές εταιρίες εξοικονομούν 

σημαντικά κέρδη από την χρήση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, καθώς υπολογίζεται 

ότι μπορούν να εξοικονομηθούν από 8 έως και 15 δολάρια ανά πωληθέν εισιτήριο. 

                                                 
16 www.economics.gr
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Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρίες έχοντας τελειοποιήσει τα websites τους, 

χρησιμοποιούν την αποστολή e-mails στους πελάτες τους ως μέσο μάρκετινγκ για να 

προωθήσουν τις ειδικές τους προσφορές.Κατ’αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η 

εξοικονόμηση χρηματικών πόρων και ταυτόχρονα η αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση του πελάτη.Είναι αποδεδειγμένο ότι η αποστολή e-mails προσφέρει 

μέχρι και πενταπλάσια αύξηση στους ρυθμούς ανταπόκρισης των πελατών και 

δεκαπλάσια μείωση του κόστους σε σχέση με το direct mail.Παραπάνω από το 18% 

των συνολικών πωλήσεων των αεροπορικών εταιριών έγινε μέσα από το Internet το 

200117. 
 

 

3.2.7 Internet και κλάδος τουριστικών γραφείων18

 

Τα τουριστικά γραφεία αποτελούν τον βασικότερο ενδιάμεσο φορέα μεταξύ των 

προμηθευτών βασικών τουριστικών υπηρεσιών και των τελικών καταναλωτών. Ένα 

τουριστικό γραφείο δηλαδή, αποτελεί έναν ενδιάμεσο πράκτορα ο οποίος ενεργεί για 

λογαριασμό του πελάτη, πραγματοποιώντας όλες τις διευθετήσεις με τουριστικούς 

προμηθευτές, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς ξεναγούς κτλ.Τα 

τουριστικά πρακτορεία, αντί για τηλέφωνο και φαξ, χρησιμοποιούν συχνά e-mails για 

την προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες τους.Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομούν 

χρόνο και χρήμα.Ωστόσο από πολλούς θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

ισορροπία της χρήσης των e-mails με κάποιες άλλες περισσότερο προσωπικές 

μεθόδους επικοινωνίας, έτσι ώστε να παρέχεται προσωπική εξυπηρέτηση στους 

πελάτες. Αυτό κυρίως αφορά στην αγορά πιο σύνθετων και ακριβών προϊόντων ή 

υπηρεσιών από την έκδοση ενός αεροπορικού εισιτηρίου, όπως για παράδειγμα 

κρουαζιέρες και ολοκληρωμένα πακέτα ταξιδιών. 
 

                                                 
17 www.etourismnewsletter.com
18Ειρήνη Γ. Αρέθα, Τουριστικές Υπηρεσίες Μέσω Iντερνετ, Διπλωματική Εργασία,σελ. 

89-107, Πειραιάς 2002 
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Παράλληλα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ενεργούν ως αγωγοί μεταξύ των 

τουριστικών πρακτόρων και της τεχνολογίας. Τα CRS (Computer Reservation 

Systems) είναι αναμφίβολα μαζικές βάσεις δεδομένων στις οποίες οι πράκτορες 

βρίσκουν τις υπηρεσίες που θέλουν να πουλήσουν στους πελάτες τους. Μια εταιρία η 

GRSNetwork, προσφέρει στους πράκτορες διπλό καλό, αφού από την μια τους 

απαλλάσσει από την ανάγκη να διαπραγματεύονται και να δεσμεύονται με πολυετή 

συμβόλαια με εταιρίες παροχής CRS και από την άλλη τους παρέχει ένα μοντέλο για 

την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η GRSNetwork (Global Reservation 

Systems) κάνει την διαπραγμάτευση για λογαριασμό των πρακτόρων και οι 

πράκτορες με την σειρά τους υπογράφουν συμβόλαια με την GRS που τους παρέχει 

πρόσβαση στα συστήματα κρατήσεών τους, μέσω του διαδικτύου. Αλλά η GRS 

προσφέρει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: back office εφαρμογές και λύσεις καθώς και 

προϊόντα κράτησης που βοηθούν τους πράκτορες να κάνουν κρατήσεις σε 

κρουαζιέρες και ταξίδια πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Σε έναν κόσμο όπου οι 

πράκτορες κάνουν κρατήσεις μέσω άλλων πηγών εκτός των CRS, η GRS δίνει την 

επιπλέον δυνατότητα ολοκλήρωσης των μη CRS κρατήσεων. Υπάρχουν back office 

λύσεις για την λήψη και την πληρωμή των λογαριασμών μιας συναλλαγής. Ύστερα 

από απαίτηση προσφέρονται μηνιαίες αναφορές με αναλυτικά στοιχεία των 

συναλλαγών οι οποίες αναφορές μπορούν να λαμβάνονται και ηλεκτρονικά. Επιπλέον 

η GRS έχει δημιουργήσει μία εφαρμογή που επιτρέπει στους πράκτορες να έχουν 

πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας με άλλους παροχείς 

τουριστικών υπηρεσιών. Στην βάση της η GRS περιλαμβάνονται οι εταιρίες 

TravelExpert, TourExpert, PrintServer, IARInterface και Cruise Expert. Οι εταιρίες 

αυτές μπορούν να παράσχουν στους πράκτορες υπηρεσίες όπως: αγορά 

συναλλάγματος, ταξιδιωτικές επιταγές, ταξιδιωτική ασφάλιση, έκδοση διαβατηρίων 

και visa καθώς και έκδοση εισιτηρίων για συγκεκριμένα events. Όλες αυτές οι 

υπηρεσίες ολοκληρώνουν τα τουριστικά προϊόντα και προσφέρουν την δυνατότητα 

στα τουριστικά γραφεία να αυξήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και κατά 

συνέπεια τα κέρδη τους. 

 

Παρ’όλ’αυτά, η εισαγωγή του διαδικτύου στον κλάδο των αεροπορικών εισητηρίων, 

όπως είδαμε είχε κατασρτοφικές συνέπειες για τα μικρότερα τουριστικά γραφεία, με 

αποτέλεσμα πολλά από αυτά να κλείσουν.Γι’αυτό και από εδώ και πέρα αναμένεται 
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να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση των 

πελατών. 
 

 

 

3.3 Internet και στρατηγική της επιχείρησης 

 

Στην προσπάθειά μας να αναλύσουμε τη σημαντικότητα της χρήσης του διαδικτύου 

από τις επιχειρήσεις στη νέα αυτή εποχή, πρέπει να σταθούμε στο ρόλο που 

διαδραματίζει το internet στη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης19. 

Βασικό κομμάτι της στρατηγικής μιάς επιχείρησης είναι η ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλοντός της, η οποία παραπέμπει σε ανάλυση των δυνάμεων του 

ανταγωνισμού.Σύμφωνα με τον Michael E. Porter οι βασικές δυνάμεις του 

ανταγωνισμού είναι πέντε: η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχόντων 

επιχειρήσεων, τα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών, η απειλή νέων 

υποκατάστατων προϊόντων, η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών και η 

διαπραγματευτική δύναμη των πωλητών.Αξίζει να σημειωθεί ότι η δύναμη που έχει 

καθένας από τους παραπάνω παράγοντες διαφέρει από κλάδο σε κλάδο, γι’αυτό και 

θα ήταν λάθος να βγάλουμε συμπεράσματα για την επίδραση του internet στη 

μακροπρόθεσμη κερδοφορία. 

 

Όπως παρατηρούμε και από το παρακάτω διάγραμμα(διάγραμμα 3), η χρήση του 

διαδικτύου μπορεί να επιφέρει θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες.Στις θετικές 

επιδράσεις συγκατελέγεται η αύξηση της αποδοτικότητας του κλάδου και κατά 

συνέπεια η επέκταση του μεγέθους της αγοράς και η μείωση της διαπραγματευτικής 

δύναμης των καναλιών διανομής, δεδομένου ότι προσφέρεται στις εταιρίες απευθείας 

πρόσβαση στους καταναλωτές.Στις αρνητικές επιδράσεις συμπεριλαμβάνεται η 

ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση από τους αγοραστές, η μειωμένη 

εξάρτηση από τα κανάλια διανομής και η επέκταση της γεωγραφικής αγοράς που 

κάνουν ευκολότερη την είσοδο νέων ανταγωνιστών στον κλάδο, η ύπαρξη νέων 

μεθόδων ικανοποίησης αναγκών, η οποία δημιουργεί υποκατάστατα προϊόντα, η 

                                                 
19 Michael E. Porter, Strategy and the internet (2001) 
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μείωση στα μεταβλητά κόστη και η αύξηση των σταθερών δημιουργώντας λιγότερο 

ευέλικτες επιχειρήσεις. 

 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι ο Porter τονίζει περισσότερο την αρνητική πλευρά της 

χρήσης του διαδικτύου στη λειτουργία μιας επιχείρησης.Ο ίδιος αναφέρει πως το 

internet μπορεί να αντικαταστήσει ορισμένα μέρη της αλυσίδας αξίας του κλάδου, η 

ολοκληρωτική αντικατάσταση είναι όμως σπάνιο να συμβεί. Ακόμη και στην 

μουσική βιομηχανία, παραδοσιακές διαδικασίες όπως η εύρεση ταλέντων συνεχίζει 

να είναι σημαντική. Συχνά οι εφαρμογές του internet συμπληρώνουν παρά 

αντικαθιστούν τις παραδοσιακές ενέργειες και τους τρόπους ανταγωνισμού. 

 

Γι’αυτήν ακριβώς την άποψή του έχει δεχθεί σφοδρότατη κριτική από διάφορους 

μελετητές, όπως τον Don Tapscott20.Ο Don Tapscott υποστηρίζει ότι είναι λάθος να 

απαξιώνουμε τη δύναμη του διαδικτύου κατ’αυτόν τον τρόπο.Το internet 

αντιπροσωπεύει κάτι ποιοτικά νέο-ένα δυναμικό, παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας χωρίς 

προηγούμενο.Είναι ένα μέσο που προσφέρει πολύ περισσότερα από το να δικτυώνει 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και που σίγουρα δεν πρόκειται να έχει καμία σχέση με το 

internet του αύριο, όπως ακριβώς το internet του χτες δεν έχει καμία σχέση με αυτό 

που βιώνουμε σήμερα.Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα, αναφέρει, των Enron, 

Citibank, Herman Miler, Dow Chemical, American Airlines  και Nortel Networks που 

υιοθετούν ηλεκτρονικά συστήματα διοίκησης, αλλά και των eBay, Travelocity, E-

Trade και Amazon που αποτελούν «internetικες» επιχειρήσεις-ηγέτες στο διεθνή 

ανταγωνισμό. 

Η αλήθεια συνήθως βρίσκεται κάπου στη μέση.Το internet αποτελεί αναμφισβήτητα 

μια τεράστια τεχνολογική εξέλιξη, στη βάση της οποίας έχουν επενδύσει πολλές 

σύγχρονες επιχειρήσεις προκειμένου ν’ανταποκριθούν στον καλπάζοντα 

ανταγωνισμό.Πολλές φορές όμως η υιοθέτηση αυτής της νέας τεχνολογίας γίνεται 

βιαστικά, χωρίς σωστό προγραμματισμό, γεγονός που οδηγεί σε καταστροφικά 

αποτελέσματα για την ίδια την επιχείρηση.Συνεπώς σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

φρονιμότερη η σταδιακή εισαγωγή του internet και η εξοικείωση του προσωπικού με 

                                                 
20 Don Tapscott, Rethinking strategy in a networked world (2003) 
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αυτό, προτού η επιχείρηση προχωρήσει σε ολοκληρωτική μετατροπή της 

λειτουργικής της δομής. 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΟΙ 5 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΜΟΥ 

 
ΠΗΓΗ: MICHAEL E. PORTER, 1980 
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3.4 Το μέλλον του διαδικτύου στον τουριστικό κλάδο 

 

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 

αλλά και μεταξύ των τοπικών φορέων για τη δημιουργία ποιοτικών προορισμών.Οι 

προσδοκίες των επισκεπτών πρέπει να πραγματοποιούνται και με το παραπάνω 

προκειμένου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον προορισμό, αλλά και οι 

ίδιοι οι προορισμοί να επωφεληθούν μακροχρόνια. Συνεπώς, η ανταγωνιστικότητα 

των τοπικών επιχειρήσεων καθορίζει την ανταγωνιστικότητα του προορισμού. 

 

Όμως, όσο όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις τήνουν να υιοθετήσουν τη νέα 

τεχνολογία, το internet θα γίνεται από μόνο του απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης.Οι επιχειρήσεις δεν θα 

μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αυτό, ταυτόχρονα όμως δεν θα αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για καμία από αυτές.Το πιο βασικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα θα προκύψει από τη διαφοροποίηση της επιχείρησης, δηλαδή από την 

παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά τους, 

ως προς τη διανομή τους και γενικότερα ως προς το μείγμα μάρκετινγκ που τα 

πλαισιώνει.Χαρακτηριστική είναι η τάση των τελευταίων ετών για παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών μέσω των κινητών τηλεφώνων.Αναφερόμαστε στη δημιουργία μιας νέας 

οικονομίας, χαρακτηρισικό της οποίας θα είναι η δια βίου εκπαίδευση των 

εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη ευελιξίας της επιχείρησης, την προσαρμογή της 

στις επιταγές της αγοράς και την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

4.1 Στατιστικά στοιχεία τουρισμού στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδιών 

(WTTC) για το έτος 2004 και βάσει της μεθοδολογίας των Δορυφορικών 

Λογαριασμών του τουρισμού (Travel & Tourism Satellite Account)21, ο τουριστικός 

τομέας προβλέπεται ότι θα καλύψει το 5,7% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 

2004, η δε σχετική ζήτηση θα διαμορφωθεί στα  €30,1 δισ. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του ίδιου φορέα, ο τουριστικός τομέας θα συμβάλλει με 6,4% στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας το 2014, η δε ζήτηση προβλέπεται να κυμανθεί στο 

ύψος των €59,6 δισ. το ίδιο έτος.Οι επενδύσεις στον κλάδο εκτιμούνται σε €5,6 δισ. 

το 2004, συμβάλλοντας κατά 13,7% στο σύνολο των επενδύσεων της χώρας, ενώ για 

το 2014 οι επενδύσεις θα φτάσουν τα €10,4 δισ., καταλαμβάνοντας το 13,9% των 

συνολικών επενδύσεων.Το μέγεθος της απασχόλησης του τουριστικού τομέα 

εκτιμάται σε 659.719 θέσεις εργασίας το 2004, συμβάλλοντας κατά 16,5% στο 

σύνολο της απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για το 2014 προβλέπεται ότι θα 

διαμορφωθεί σε 836.239 θέσεις εργασίας (19,6% στη συνολική απασχόληση). 

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την 10η θέση βάσει τουριστικών εισπράξεων μεταξύ των 

μεγαλύτερων τουριστικών αγορών για το 2003. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Μελέτες ICAP για τον ξενοδοχειακό κλάδο και τον κλάδο των τουριστικών 

γραφείων στην Ελλάδα (2004) 
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4.2 Εθνική Τουριστική Πολιτική 

 

Η νέα στρατηγική του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης έχει προοπτική 10ετίας 

και στηρίζεται σε ένα νέο τουριστικό δόγμα στο οποίο κυριαρχούν22: 

1. η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών 

2. ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών υπηρεσιών 

3. το άνοιγμα προς αναδυόμενες τουριστικές αγορές  

4. η εισαγωγή και η χρήση νέων τεχνολογιών 

5. η αξιοποίηση της περιουσίας του ελληνικού τουρισμού με ενεργοποίηση του 

ιδιωτικού τομέα 

6. η δημιουργία φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος  

7. η σύσταση μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης 

8. η διοικητική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 

9. η τυποποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος  

10. η επανίδρυση των υπηρεσιών του εξωτερικού και η στελέχωση με νέα γενιά 

στελεχών 

11. η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης  

12. η σύγχρονη αντίληψη της διαφημιστικής προβολής και της τουριστικής 

επικοινωνιακής πολιτικής της χώρας  

 

Κύριο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας αποτελεί το Εθνικό Συμβούλιο 

Τουρισμού σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της συμβολής των κοινωνικών 

εταίρων.Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού καθίσταται φορέας προώθησης και 

υλοποίησης της εθνικής τουριστικής πολιτικής ως εκτελεστικός βραχίονας του 

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (πρώην 

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα), διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την ακίνητη 

τουριστική περιουσία. 

 

 

 

                                                 
22 Μελέτες ICAP για τον ξενοδοχειακό κλάδο και τον κλάδο των τουριστικών 

γραφείων στην Ελλάδα (2004) 
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4.3 Η εικόνα του Νομού Θεσσαλονίκης23

 

 
 

Ο Νομός Θεσσαλονίκης είναι ένα σημαντικό διοικητικό τμήμα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Μία εύφορη γη που αναπτύσσεται γύρω από τα ποτάμια 

Αξιό, Γαλλικό και Λουδία, τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, αλλά και τις θάλασσες 

του Θερμαϊκού και του Στρυμονικού Κόλπου. Κατοικείται από τα προϊστορικά 

χρόνια και στα όρια του υπάρχουν ίχνη ζωής από εκείνη την εποχή. 

 

Η Θεσσαλονίκη μία σύγχρονη μεγάλη πόλη, με 1 εκατομμύριο κατοίκους, είναι το 

μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Νομού.Αποκαλείται νύφη του Θερμαϊκού και πόλη 

του Αγίου Δημητρίου, βρίσκεται στο βάθος του καλά φυλαγμένου κόλπου του 

Θερμαϊκού και απλώνεται από τη θάλασσα ως τους γύρω λόφους, που είναι οι 

πρόποδες του Χορτιάτη (δηλαδή του κισσού των Αρχαίων).Είναι χτισμένη 

αμφιθεατρικά γύρω από τον Λευκό της Πύργο και ο πλατύς θαλάσσιος ορίζοντας της 

κλείνει από τον επιβλητικό όγκο του Ολύμπου.  

 

Η πόλη ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον Κάσσανδρο, στρατηγό του Μ. Αλεξάνδρου και 

άνδρα της ετεροθαλούς αδελφής του Θεσσαλονίκης. Από κει και μετά ξεκινά μια 

λαμπρή ιστορία για την πόλη που στάθηκε σταυροδρόμι ενώνοντας διαφορετικούς 

πολιτισμούς, παραδόσεις και λαούς. Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο πολυκατεστραμένη 

                                                 
23 www.nath.gr
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πόλη της Ιστορίας. Καταστράφηκε συνολικά 7 φορές για να ξαναδημιουργηθεί σαν 

τον Φοίνικα, άλλες τόσες από τις στάχτες της.Αυτή η λαμπρή και μακρά ιστορία της 

αποδεικνύεται σήμερα από τους ανεκτίμητους αρχαιολογικούς της θησαυρούς. Πόλη 

μουσείο αποκάλεσαν την Θεσσαλονίκη οι ιστορικοί. Ξεκινώντας από τα τείχη που 

περιβάλουν την πόλη, τα οποία πολλοί αρχαιολόγοι θεωρούν ότι είναι τόσο παλιά 

όσο και η ίδρυση της πόλεως από τον Κάσσανδρο, συνεχίζοντας με το επταπύργιο ή 

πιο συγκεκριμένα το Γκιγκιρλή Κουλέ (Πύργος του δαχτυλιδιού) και τελειώνοντας με 

τον Λευκό Πύργο, ο οποίος είναι έργο Βενετών τεχνιτών μετά την κατάληψη της 

πόλεως από τους Τούρκους το 1430 μ.Χ. Η πόλη μεγαλούργησε κατά τους 

Βυζαντινούς χρόνους. Ήταν η πιο σημαντική πόλη του Βυζαντίου μετά την 

Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί χρονογράφοι χαρακτηρίζουν την Θεσσαλονίκη 

σαν πόλη "πολυάνθρωπον", "Θεοφύλακτον", "κήπον μουσών και χαρίτων", 

"βασιλεύουσα πόλιν" και "μαρμάρων γην".  

 

Από εκείνα τα χρόνια σώζονται στην πόλη πάρα πολλές Βυζαντινές και 

Μεταβυζαντινές εκκλησίες με υπέροχα καλλιτεχνήματα κυρίως θρησκευτικού 

περιεχομένου. Προσφέρει στ' αλήθεια στον επισκέπτη την ευκαιρία να 

παρακολουθήσει σε μια σειρά μοναδικών και λαμπρών μνημείων την εξέλιξη της 

Βυζαντινής Τέχνης.Οι εκκλησίες της χρονολογούνται από τον 3ο ως τον 14ο αιώνα 

και διαθέτουν εικόνες και ψηφιδωτά ανεκτίμητης αξίας. 

 

Μετά από την τελευταία απελευθέρωση της από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο του 

1944 η Θεσσαλονίκη άνθισε και δημιούργησε και πάλι τους δικούς της ρυθμούς 

καταφέρνοντας να αυτονομηθεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της και να 

δημιουργήσει παράδοση στην ήρεμη και ανέμελη ζωή καθώς επίσης στην ξέφρενη 

διαρκή διασκέδαση. 

 

 

4.4 Marketing  plan Νομού Θεσσαλονίκης 

Αντίθετα με τις αισιόδοξες πρόβλέψεις για τα συνολικά μεγέθη του τουρισμού στη 

χώρα μας, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζουν 

σημαντικό πρόβλημα τουριστικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, πρόβλημα το 

οποίο έγγυται κυρίως στην περιορισμένη προβολή τους και στη μειωμένη 
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προσβασιμότητά τους (άσχημο οδικό δίκτυο διασύνδεσης με τη Δυτική Ελλάδα, 

ανεπαρκείς αεροπορικές πτήσεις). Το κλίμα αισιοδοξίας που κυριαρχούσε στη 

Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την είδηση της ανακύρηξης της πόλης ως πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997 έδωσε τη θέση του στην απογοήτευση τα επόμενα 

χρονιά, καθώς η δυναμική της πόλης παρέμεινε ανεκμετάλλευτη.Μια δυναμική, η 

οποία θα μπορούσε να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα όλο το Νομό ως 

έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και από το 

παρακάτω σχέδιο μάρκετινγκ. 

4.4.1 Στόχοι Νομού Θεσσαλονίκης 

Στόχοι του Νομού Θεσσαλονίκης είναι η προβολή των πολιτιστικών και ιστορικών 

στοιχείων και φυσικών ομορφιών του Νομού, που σε συνδιασμό με την οργάνωση 

και συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις θα προάγουν την 

ελληνική φιλοξενία και την αναμφίβολα τεράστια δυναμική του Νομού σε όλους τους 

τομείς.Σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η απόφαση για την ίδρυση ενός 

οργανισμού ανάπτυξης τουριστικής προβολής του Νομού Θεσσαλονίκης το Μάρτιο 

του 2005, με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της HELEXPO, του Οργανισμού Λιμένος, 

του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, της ένωσης Ξενοδόχων 

Θεσσαλονίκης και των ταξιδιωτικών πρακτόρων του Νομού.Όπως τόνισε και ο 

Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος  

"μετά από πολύχρονες προσπάθειες κατέστη δυνατόν να συσταθεί επιτέλους 

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ". "Πρόκειται" σημείωσε "για 

μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία θα έχει αποκλειστικό σκοπό την 

καταξίωση της Θεσσαλονίκης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ως ένας 

τουριστικός προορισμός για επιχειρηματίες, για Σαββατοκύριακα, για πολιτιστικό 

τουρισμό, για θρησκευτικό τουρισμό, για πάσης φύσεως τουρισμό". 

 
4.4.2 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει απαιτεί 

την εξέταση του ανταγωνισμού (άμεσο εξωτερικό περιβάλλον) και την εξέταση του 

κοινωνικοπολιτικοοικονομικού και τεχνολογικού πλαισίου που καθορίζει τις 

δραστηριότητες. 
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Όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανάγκη για 

περισσότερο ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα 

σε Μαδρίτη, Η. Π. Α., Μπαλί αλλά και η τρομολαγνεία που επικρατεί διεθνώς 

επηρεάζει σε μικρό μόνο βαθμό τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι η 

χώρα μας συγκαταλέγεται στους πιο ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς 

παγκοσμίως. Οι πολίτες πέντε μεγάλων κρατών (ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, Ισπανία, 

Γερμανία, Γαλλία), στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας κοινής γνώμης που 

πραγματοποιήθηκε  στις χώρες αυτές, για λογαριασμό της "Aθήνα 2004" αμέσως 

μετά τους Αγώνες, από την κοινοπραξία Mrb, Vprc, Research International, 

απάντησαν ότι "η Ελλάδα αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό, μια σύγχρονη 

ευρωπαϊκή χώρα, που διοργάνωσε τεχνικά άρτιους και με ανθρώπινη διάσταση 

Ολυμπιακούς Αγώνες". 

 

Σε οικονομικό επίπεδο, η οικονομική ύφεση που παρατηρείται διεθνώς και η πτώση 

των χρηματιστηριακών αγορών μειώνει την ζήτηση στο τουρισμό.Ταυτόχρονα, τα 

φαινόμενα αισχροκέρδιας που παρατηρούνται σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, 

κυρίως μετά την είσοδο του ευρώ, καθιστούν τη χώρα μας ως έναν από τους 

ακριβότερους προορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορικά με το κοινωνικόπολιτιστικό πλαίσιο, η επιβράδυνση του ρυθμού των 

γεννήσεων στην Ευρώπη που αποτελεί και την μεγαλύτερη αγορά για τη 

Θεσσαλονίκη πιθανόν να μειώσει και την τουριστική ζήτηση, ενώ από την άλλη, η 

αύξηση του ελεύθερου χρόνου μπορεί να την ωφελήσει αν προωθηθεί ως τουριστικός 

προορισμός για όλες τις ηλικίες. 

 

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η εμφάνιση του internet συντελεί στην τροποποίηση του 

τουριστικού προϊόντος με διφορούμενα όμως αποτελέσματα.Για παράδειγμα, η νέα 

τεχνολογία μειώνει τη ζήτηση για συνεδριακά κέντρα και γενικότερα του 

συνεδριακού τουρισμού αφού παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, αλλά 

παράλληλα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών και 

μειώνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
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Για την εξέταση του ανταγωνισμού θα χρησιμοποίησουμε το υπόδειγμα των 5 

δυνάμεων του Porter: 

 Ανταγωνισμός των υπαρχόντων προορισμών: οι βασικότεροι ανταγωνιστές 

της Θεσσαλονίκης στον τομέα του τουρισμού είναι οι μεγαλουπόλεις και οι 

πρωτεύουσες των χωρών της Μεσογείου. 

 Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα: ως υποκατάστατα θεωρούνται όλοι οι 

προορισμοί που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και προσφέρουν 

ίσης ή και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες..Η ύπαρξη υποκατάστατων κάνει 

την επιλογή του τουριστικού προορισμού πιο ευαίσθητο στην τιμή. 

 Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών: αν θεωρήσουμε ως αγοραστές τους 

μεμονωμένους τουρίστες, τότε η επιλογή του προορισμού των διακοπών τους 

βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την τιμή και τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται.Αν πάλι θεωρήσουμε ως αγοραστές τους tour operators, οι 

οποίοι μπορούν εύκολα να μετακινήσουν μαζικά τον τουρισμό προς κάποια 

κατεύθυνση μέσω της κατάλληλης προώθησης του προϊόντος, τότε η 

διαπραγματευτική δύναμη του προορισμού περιορίζεται. 

 Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών: τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

θεωρούνται ως ο βασικός προμηθευτής ενός προορισμού.Η 

διαπραγματευτική τους δύναμη είναι αρκετά μεγάλη, καθώς οι μεταβολές 

στις τιμές των εισιτηρίων αυξάνουν ή μειώνουν, ανάλογα με την περίσταση, 

και το κόστος του τουριστικού προϊόντος. 

 Απειλή εισόδου νέων προορισμών στον κλάδο: Απειλή για τη Θεσσαλονίκη 

μπορούν να αποτελέσουν οι υπό ανάπτυξη «τουριστικά» χώρες των 

Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Σερβία και η 

Αλβανία. 

 

 

4.4.3 Δυνάμεις και αδυναμίες Νομού Θεσσαλονίκης 

 

Δυνάμεις 

 

Ο Νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει διάφορα είδη 

τουρισμού, όπως συνεδριακό τουρισμό, τουρισμό αναψυχής, αθλητικό τουρισμό, 

θρησκευτικό τουρισμό, οικολογικό τουρισμό,θεραπευτικό τουρισμό. 
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Στις δυνάμεις του Νομού συγκαταλάγεται λοιπόν η άριστη υποδομή σε συνεδριακά 

κέντρα, όπως τα ξενοδοχεία Hyatt, Μακεδονία Παλλάς, Mediterranean Pallas, 

Kempinski – Νικόπολις, Ηλέκτρα Παλλάς που έχουν αίθουσες χωριτικότητας πολλών 

ατόμων, τα συνεδριακά κέντρα ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ  και το Διεθνές Συνεδριακό 

Κέντρο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, το Μέγαρο 

Μουσικής, η Μονή Λαζαριστών, οι Αίθουσες Τελετών στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πολλές άλλες αίθουσες.  
  

Οι περισσότεροι από αυτούς τους χώρους προσφέρονται κυρίως για επιστημονικά 

συνέδρια.Ορισμένοι, μάλιστα, είναι απόλυτα εξειδικευμένοι, όπως το Ίδρυμα 

Πατερικών Μελετών στη Μονή Βλατάδων στο οποίο γίνονται συνέδρια με θεολογικό 

ή ιστορικό ενδιαφέρον. 

 

Στα πλαίσια του συνεδριακού τουρισμού υπάγεται και η Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί τον επίσημο εκθεσιακό φορέα της Ελλάδας.Το 

εκθεσιακό της κέντρο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε 180.000 τ.μ. με 17 μεγάλα 

περίπτερα και 2 σύγχρονα συνεδριακά κέντρα.Η AGROTICA και η PHILOXENIA 

είναι δύο μόνο από τις γνωστότερες εκθέσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 

στους χώρους της διεθνούς έκθεσης. 

 

Ο τουρισμός αναψυχής αποτελεί επίσης σημαντικό τμήμα του τουρισμού στο Νομό 

Θεσσαλονίκης.Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δύο ομάδες τουριστών: τους 

τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το Νομό με σκοπό να γνωρίσουν την ιστορία της 

περιοχής, να θαυμάσουν τα αναρίθμητα μνημεία, να επισκεφτούν τα διάφορα 

μουσεία και να γνωρίσουν από κοντά τοπικά έθιμα και παραδόσεις και τους 

τουρίστες που επισκέπτονται το Νομό για να διασκεδάσουν και να ζήσουν τη 

νυχτερινή ζωή της συμπρωτεύουσας. 

 

Ταυτόχρονα, ο Νομός Θεσσαλονίκης και κυρίως η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει στο 

ενεργητικό της πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες έιναι 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών, προωθώντας κατ’αυτόν τον τρόπο τον αθλητικό 

τουρισμό.Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα  αποτελεί η διοργάνωση του final 

four του champions league στο βόλλεϊ που έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτη στην 
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Πυλαία, αλλά και του final four της euroleague στο μπάσκετ πριν από μερικά χρόνια 

στο ίδιο γήπεδο.Σημαντική είναι επίσης η ύπαρξη πολλών χιονοδρομικών κέντρων σε 

μικρή απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης για τους λάτρεις των χειμερινών 

σπορ και γενικότερα του χιονιού. 

 

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του τουρισμού του 

Νομού Θεσσαλονίκης, δεδομένων των πολυάριθμων Βυζαντινών εκκλησιών και 

θρησκευτικών προσκυνημάτων στο Νομό, που παρ’όλ’αυτά δεν είναι τόσο 

διαδεδομένος. 

 

Όσον αφορά τον οικολογικό τουρισμό, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές γύρω 

από τις λίμνες Βόλβη και Αγίου Βασιλείου, βόρεια και Ανατολικά από την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, με σπάνια οικοσυστήματα, υγρότοπους, υδροχαρή φυτά και 

δέντρα.Εδώ περνούν το χειμώνα τους περισσότερα από 200 είδη πουλιών, πελαργοί, 

ερωδιοί, φλαμίνγκος, τσακνιάδες, κ.α. Οι περιοχές αυτές προστατεύονται από τη 

διεθνή συνθήκη Ramsar. 
 

Σχεδόν έξω από τη Θεσσαλονίκη (18 χλμ.) αρχίζει μία μεγάλη έκταση 

προσχωσιγενής με παραποτάμια βλάστηση, λεύκες, ιτιές και θαμνώδη, την οποία 

σχηματίζουν οι υδάτινες απολήξεις του ποταμού Αξιού. Εδώ περνούν το χειμώνα 

τους πολλά είδη πουλιών, κύκνοι, πάπιες, ερωδιοί και πολλοί κορμοράνοι.Υπάρχουν 

μεγάλες εκτάσεις με ορυζώνες, και στις αβαθείς θάλασσες, όπου τελειώνει το Δέλτα, 

κυριαρχούν πλούσιοι ψαρότοποι και εγκαταστάσεις για οστρακοκαλλιέργεια. Το 

Δέλτα του Αξιού είναι επισκέψιμο όλο το χρόνο και μπορεί να βρει κανείς εκεί 

ταβέρνες που προσφέρουν μύδια, ψάρια κ.α. 

   

Ενδιαφέρον προορισμός είναι και τα στενά της Ρεντίνας. Ένα καταπράσινο φαράγγι 

που οδηγεί στα ίχνη μιας μεσαιωνικής πολιτείας. Κάστρο, τείχη, ερείπια βυζαντινού 

ναού και άλλων κτισμάτων. Η θέα είναι πανοραμική, μια παραδεισένια κοιλάδα με 

πλατάνια μέσα στην οποία κυλάει τα νερά του ο μικρός Ρήχιος ποταμός. Η περιοχή 

ονομάζεται Μακεδονικά Τέμπη.  

 

Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε και τον θεραπευτικό τουρισμό.Από τη γη της 

Μακεδονίας αναβλύζουν πολλές ιαματικές πηγές. Στο Νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν 
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πέντε μισόθερμες αλκαλικές και μία ψυχρή οξυπηγή. Βρίσκονται στη Θέρμη, στο 

χωριό Απολλωνία (απόσταση 55 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη), στο χωριό Λαγκαδάς, 18 

χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και στο χωριό Σουρωτή. 
 

Τέλος, στις δυνάμεις του Νομού συγκαταλέγονται και οι πολύ καλές ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις, στις οποίες θα καταλύσουν οι επισκέπτες, καθώς και η δυνατότητα 

πρόσβασης στο Νομό είτε με το τρένο είτε αεροπορικώς είτε οδικώς. Ειδικότερα, η 

κατασκευή του καινούριου σταθμού των ΚΤΕΛ έδωσε άλλη πνοη στην πόλη και το 

Νομό γενικότερα.  

 

Αδυναμίες  

 

Στις αδυναμίες του Νομού θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την όχι και τόσο καλή 

κτηριακή υποδομή του αεροδρομίου, καθώς επίσης και την αρκετά συχνή ακύρωση 

πτήσεων τους χειμερινούς μήνες λόγω της ομίχλης.Αναφορικά με το πρώτο 

ζητούμενο, το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανθρώπινο παράγοντα, θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι η ύπαρξη ενός πολύ καλά οργανωμένου και αισθητικά 

όμορφου αεροδρομίου (κατ’αντιστοιχία σιδηροδρομικού σταθμού και σταθμού 

ΚΤΕΛ) αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ικανοποίηση του επισκέπτη, καθώς 

ο χώρος αυτός είναι η πρώτη του εντύπωση από τον προορισμό τον οποίο 

επισκέπτεται και η πρώτη εντύπωση είναι πάντα πολύ σημαντική. 

 

Επίσης, πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και στη δύσκολη πρόσβαση στο 

Νομό από τα δυτικά. Ο Έλληνας τουρίστας της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων ή ο 

αλλοδαπός τουρίστας που επιλέγει να προσεγγίσει το Νομό οδικώς από τη δυτική 

πλευρά θα πρέπει να διανύσει μία απόσταση πολλών χιλιομέτρων δύσκολης 

οδήγησης προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του.Βέβαια, η αναμενόμενη 

κατασκευή της Εγνατίας Οδού θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση σε 

όλη τη Μακεδονία και Βόρεια Ελλάδα γενικότερα και προβλέπεται ότι θα μεταβάλλει 

τις ισορροπίες στην τουριστική αγορά. 

 

Αναφορικά με την πόλη της Θεσσαλονίκης, σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η 

μόλυνση του Θερμαϊκού κόλπου και οι υποσχέσεις των υπευθύνων για βιολογικό 

καθαρισμό που μόνο υποσχέσεις μένουν και τίποτα παραπάνω.Ίσως μετά τις 
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τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο αναβάθμισης της παραλίας της 

Θεσσαλονίκης να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι και προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Ταυτόχρονα, είναι αξιοσηείωτο πως η τουριστική δραστηριότητα από πλευράς 

προορισμού τουριστών, όσο και ξενοδοχειακού δυναμικού, είναι συγκεντρωμένη 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αφήνωντας κατά κάποιον 

τρόπο στο περιθώριο στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού. 

 

Η μη εξοικοίωση στη νέα τεχνολογία από τις περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις 

παίζει σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο.Μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη νέα 

τεχνολογία απλά και μόνο για να τη χρησιμοποιήσουν, ενώ άλλες επιχειρήσεις τη 

θεωρούν ανούσια και αναποτελεσματική στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους. 

 

Τεράστιας σημασίας (ίσως η σημαντικότερη αδυναμία ) είναι η ελλειπής προβολή του 

Νομού σε Ελλάδα και εξωτερικό.Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Νομάρχης 

Θεσσαλονίκης κ.Ψωμιάδης σε επιστολή του προς τον πρωθυπούργό κ. Καραμανλη το 

Σεπτέμββρη του 2004, "η πόλη και ο Νομός Θεσσαλονίκης, μέχρι τώρα, βρίσκονται εκτός 

των διεθνών τουριστικών αγορών. Ουσιαστικά, ο τουρισμός της Θεσσαλονίκης στηρίζεται στις 

επισκέψεις των Ελλήνων, οι οποίες κατά το πλείστον συνδέονται με επαγγελματικούς λόγους ή 

με τη συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ξενοδόχων μας, ο 

εσωτερικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 70% των αφίξεων και μόνο το 30% είναι 

αλλοδαποί.Γι` αυτό το γεγονός, ασφαλώς ευθύνεται και η υποτονική έως ανύπαρκτη 

τουριστική προβολή του Νομού μας και ιδιαίτερα της πόλης της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί 

το ισχυρό του πλεονέκτημα. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά, ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης 

ουδέποτε μέχρι τώρα περιελήφθη σε προγράμματα τουρισμού πόλεων, ούτε έχει προβληθεί 

στους σχετικούς ειδικούς οδηγούς και sites". 
 
 

4.4.4 Κατηγοριοποίηση αγοράς και επιλογή target group 

 

Από τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως ο Νομός Θεσσαλονίκης 

είναι ένας Νομός που συνδυάζει πολλών ειδών δραστηριοτήτων και κατ’επέκταση 

απορροφάει διαφορετικών ειδών τουρισμού.Το γεγονός αυτό του δίνει τη δυνατότητα 

να απευθύνεται σε διαφόρων ειδών target groups και να δημιουργεί μια εικόνα ενός 

προορισμού αρκετά ελκυστικού σε μία μεγάλη μάζα ανθρώπων.Στην πραγματικότητα 
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βέβαια αν εξαιρέσουμε τα επαγγελματικά ταξίδια και το συνεδριακό τουρισμό, τα 

υπόλοιπα είδη τουρισμού βρίσκονται ακόμα, λίγο ή πολύ, σε πρώιμο στάδιο 

ανάπτυξης και ακριβώς γι’αυτό το λόγο αποτελούν το μεγάλο στοίχημα του Νομού. 

 

 

4.4.5 Marketing mix Νομού Θεσσαλονίκης 
 

Προϊόν: Το προίόν στην τουριστική βιομηχανία είναι η φιλοξενία και οι εμπειρίες 

αναψυχής.Η φιλοξενία και οι εμπειρίες αναψυχής αφορούν όλα εκείνα τα στοιχεία 

που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση του επισκέπτη από το μέρος στο οποίο 

ταξιδεύει, είτε πρόκειται για τη διαμονή του σε ένα καθαρό ξενοδοχείο με ευγενικό 

και εξυπηρετικό προσωπικό είτε για την επίσκεψή του στα διάφορα μνημεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής είτε για την εμπειρία τοπιικών εθίμων και 

παραδόσεων και τη συμμετοχή του σε αυτά Ειδικότερα για το Νομό Θεσσαλονίκης 

το προϊόν διαμορφώνεται στα πλαίσια  της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

της περιοχής.Τα αμέτρητα μνημεία, οι πολυάριθμες Βυζαντινές εκκλησίες, τα 

μουσεία και οι πινακοθήκες, οι ασύγκριτοι οικολογικοί θησαυροί του Νομού, τα 

αξιοζήλευτα εδέσματα που μπορεί κανείς να γευτεί και η πληθώρα συνεδριακών 

χώρων- στά όρια κυρίως της συμπρωτεύουσας- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 

 

Τιμή: Όσον αφορά τη στρατηγική τιμολόγησης του Νομού Θεσσαλονίκης θα 

μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι σε γενικές γραμμές είναι αρκετά 

αποτελεσματική. Ανταγωνιστικό κόστος διαμονής και σίτισης, σχετικά μικρό κόστος 

νυχτερινής διασκέδασης. 

 

Τοποθεσία: Ο Νομός Θεσσαλονίκης και ειδικότερα η πόλη της Θεσσαλονίκης 

γεωγραφικά βρίσκονται σε μία τεράστιας σημασίας περιοχή, σε ένα σταυοδρόμι 

πολιτισμών.Μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας και με συχνές 

συγκοινωνίες προς βορά και νότο, δύση και ανατολή, εσωτερικό και εξωτερικό 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων και 

εθίμων.Κατ’αυτόν τον τρόπο, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να κερδίζει τουρίστες 

και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, κυρίως από τα Βαλκάνια. 
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Προώθηση: Η προώθηση του Νομού Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα ήταν πολύ 

περιορισμένη.Η ελλειπής ενημέρωση πάνω σε θέματα μάρκετινγκ, η έλλειψη 

κονδυλίων μα και η λανθασμένη εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων προώθησης 

οδήγησαν το Νομό σε μία περίοδο παρακμής.Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η άμεση 

κατάρτιση ενός διαφημιστικού προγράμματος προώθησης του τουρισμού σε όλο το 

Νομό και η συνεργασία με τους κυβερνητικούς παράγοντες προκειμένου να γίνει η 

πλήρης εκμετάλλευση της δυναμικής όλης της περιοχής.Θετική προς αυτήν την 

κατεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί η παρουσία του κ. Ψωμιάδη στη Μόσχα τον 

περασμένο Μάϊο, έπειτα από πρόσκληση  της κυβέρνησης της Μόσχας, στο πλαίσιο 

έκθεσης τουριστικής προβολής των περιφερειών της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του, ο κ. Ψωμιάδης πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων με 

στόχο την τουριστική προβολή του νομού και την προώθηση της τουριστικής αγοράς 

της Θεσσαλονίκης. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και με την Κρατική Επιτροπή 

Αθλητισμού και Τουρισμού της Ρωσίας, με την Επιτροπή Τουρισμού της κυβέρνησης 

της Μόσχας, με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μόσχας και τον 

ταξιδιωτικό οργανισμό Intourist. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 
 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 
5.1 Ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Η ελληνική αγορά του Ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκεται σε μια διαρκή φάση 

ανάπτυξης κατά τα τελευταία χρόνια.Ειδικότερα, παρουσιάζεται ένα διαρκώς 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για εφαρμογές που αφορούν την σχέση business-to-consumer 

και τις online πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.Πάντως, σύμφωνα με έρευνα της 

Strategic International SA το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αντιστοιχεί μόλις στο 0,024% 

του συνόλου λιανικών πωλήσεων στην ελληνική αγορά δηλαδή περίπου σε 20 

εκατομμύρια δολάρια. Οι δαπάνες στο ελληνικό Διαδίκτυο στον τομέα των λιανικών 

πωλήσεων ανήλθαν το 2000 στα 17 εκ. δολάρια, ενώ έως το 2005 θα εκτοξευθούν 

στο 476 εκ. δολάρια. Οι online αγορές στον ελληνικό κυβερνοχώρο 

πραγματοποιούνται μόνο από το 5% των χρηστών. Η κατηγορία με τις περισσότερες 

πωλήσεις είναι οι υπηρεσίες τουρισμού, και κυρίως τα εισιτήρια. Ακολουθούν τα 

CD’s και τα είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα βιβλία, η κινητή τηλεφωνία και τα 

λουλούδια. 

 

Σύμφωνα με έρευνα της Info Publications Ltd, το 85% όσων χρησιμοποιούν internet 

στην Ελλάδα ενδιαφέρονται ή να εκμεταλλευτούν το μέσο αυτό για την ηλεκτρονική 

κράτηση θέσεων (ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, δρομολόγια πλοίων) είτε για 

ευρύτερες χρήσεις στον τομέα του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, ενώ το υπόλοιπο 

15% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί το internet για τις ταξιδιωτικές του κρατήσεις.Από 

το σύνολο των θετικών απαντήσεων (85%), το 60% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το 

ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων για εξοικονόμηση χρόνου και αξιοπιστία, το 23% 

αποκλειστικά για κρατήσεις εισιτηρίων, ξενοδοχείων κλπ, ενώ το 10% για 

πληροφόρηση. Από το σύνολο των αρνητικών απαντήσεων (15%) το 69% δηλώνει 

ότι δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων γιατί προτιμά την 

προσωπική επαφή ενώ ένα 8% δήλωσε ότι θεωρεί αναξιόπιστες τις πληροφορίες του 
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διαδικτύου. Περνώντας στα θετικά των ηλεκτρονικών κρατήσεων αξίζει να 

αναφέρουμε ότι σημαντικός είναι ο ρόλος της προσφοράς ειδικών εκπτωτικών 

πακέτων, της ταχείας εξυπηρέτησης αλλά και η δυνατότατα να βλέπουν οι χρήστες 

μέσω εικόνων αυτό που πρόκειται να αγοράσουν. Στα αρνητικά περιλαμβάνεται η 

εξάλειψη των προσωπικών σχέσεων πελάτη-πωλητή, η παρερμήνευση των 

παρεχομένων πληροφοριών και η έλλειψη ασφάλειας στον τρόπο πληρωμής με 

πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι γενικά στο internet οι μεγαλύτερες πωλήσεις–ένα 

ποσοστό της τάξεως του 36%-αφορούν τον ταξιδιωτικό χώρο. Ειδικά για την Ελλάδα 

που ο τουρισμός συμμετέχει με υψηλά ποσοστά στην διαμόρφωση του εθνικού 

πλούτου, η ανάγκη για διαδικτυακή παρουσία των τουριστικών επιχειρήσεων είναι 

επιτακτική. 

 

 

5.2 Χρήση internet από τις τουριστικές επιχειρήσεις και Νομός Θεσσαλονίκης    

 

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του τουρισμού στην Ελλάδα , κάνουν δηλά τα 

πρώτα τους βήματα στο διαδίκτυο προσπαθώντας να επωφεληθούν από τη νέα 

τεχνολογία και να εδραιωθούν στο νεό ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η διεθνής διαφημιστική καμπάνια 

του ΕΟΤ24 στο δίκτυο yahoo! η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου 2005 και 

προβλήθηκε  σε τέσσερις  ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, 

καθώς και στις Η.Π.Α. και Καναδά. 

Στόχο έχει την βέλτιστη αξιοποίηση και την επέκταση της αναγνωρισιμότητας της 

χώρας μας σε ένα ευρύ φάσμα του on-line πληθυσμού των χωρών αυτών. Ωστόσο, η 

επιλογή και η στόχευση του πληθυσμού, που παρακολουθεί την καμπάνια υλοποιείται 

στο yahoo! με συγκεκριμένα κριτήρια και με στόχο τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας.Τα διαφημιστικά μηνύματα - banners έχουν πλήρη εικαστική 

και θεματική συνάφεια με το γενικότερο δημιουργικό concept, που χρησιμοποιείται 

σε όλα τα διεθνή Μέσα με τίτλο ‘Live Your Myth In Greece’.Αξίζει επίσης  να 

                                                 
24 www.traveldailynews.gr
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σημειωθεί ότι ο Ε.Ο.Τ. εμπιστεύεται την on-line διεθνή προβολή της χώρας στο 

δίκτυο yahoo! για τρίτη συνεχή χρονιά. 

 

Παράλληλα, άξια αναφοράς είναι και η δράση κάποιων αναδυόμενων επιχειρήσεων 

στον τομέα του τουρισμού, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται κυρίως στο διαδίκτυο 

και τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα.Αυτές οι επιχειρήσεις όπως η ‘IONIAN 

HOTELS AND RESORTS’, η οποία εδραίυει στην Κέρκυρα, ασχολούνται με τη 

διανομή του τουριστικού προϊόντος στον πελάτη διαμέσω του διαδικύου σε αρκετά 

ανταγωνιστικές και ελκυστικές τιμές .Οι επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται 

καινοτόμες και αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. 

 

Όσον αφορά το Νομό Θεσσαλονίκης  αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από πολύ 

νωρίς τόσο ο ίδιος ο Νομός όσο και οι υπόλοιπες τουριστικές μονάδες που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν έσπευσαν να προβληθούν μέσα στο Web. 

Σε περιφερειακό επίπεδο μια πολλή καλή προσπάθεια προώθησης του Νομού 

Θεσσαλονίκης αποτελεί η ιστοσελίδα  www.gothess.gr , η οποία χαρακτηρίζεται ως 

το No1 portal για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.Ο χρήστης της σελίδας 

αυτής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών, από τα 

πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα μέχρι τα τελευταία νέα στον τομέα της 

τεχνολογίας, ακόμα και τον καιρό.Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε θέση να επικοινωνήσει 

με άλλους χρήστες της σελίδας, να ανταλλάξει απόψεις για τα θέματα της 

καθημερινότητας ή να συντάξει κάποιο άρθρο αν επιθυμεί.Σημαντική και διόλου 

αμελητέα είναι η ενότητα εκείνη του site στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να 

θέσουν τα παράπονά τους, μα και τις όποιες ιδέες τους προκειμένου αυτό να γίνει 

ακόμα καλύτερο στο μέλλον.Η συγκεκριμένη σελίδα δίκαια βρίσκεται στις πρώτες 

προτιμήσεις όσων επιθυμούν να ενημερωθούν για τα νέα της συμπρωτεύουσας και 

της Βορείου Ελλάδας γενικότερα.  

 

Ένα εξίσου καλοδουλευμένο και φιλικό προς το χρήστη site είναι το 

www.saloniki.org. Η δομή της εν λόγω ιστοσελίδας μοιάζει πάρα πολύ με αυτή της 

γνωστής σε όλους πλέον ιστοσελίδας του YAHOO!, ενώ το περιεχόμενό της δεν έχει 

να ζηλέψει σε τίποτα από αυτό της www.gothess.gr. Φυσικά και δεν μπορούμε να 
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παρακάμψουμε το γεγονός ότι το περιεχόμενο της σελίδας είναι διαθέσιμο σε εννέα 

διαφορετικές γλώσσες.  

Σερφάροντας σε κάποια άλλα αντιπροσωπευτικά sites του Νομού όπως το 

www.nath.gr (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης), το www.rcm.gr 

(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ή το www.thessalonikicity.gr (Δήμος 

Θεσσαλονίκης) παρατηρούμε μια αρκετά καλή προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών 

σχετικά με τα ζητήματα του Νομού, όπως θα δούμε και παρακάτω.  

Ταυτόχρονα όμως, εστιάζοντας το ενδιαφερον μας στην ιδιωτική πρωτοβουλία και 

συγκεκριμένα στη δραστηριότητα των ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού και 

κυρίως της Θεσσαλονίκης,παρατηρούμε ότι τα αντίστοιχα sites δεν αποδίδουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Παραδείγματα της καθημερινότητας αποδεικνύουν ότι 

μόνο οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ξεφεύγουν από τον κανόνα και έχουν 

σημαντικά οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου.Συγκεκριμένα, όπως θα εξετάσουμε 

και στην επόμενη ενότητα, τα περισσότερα sites των μεγάλων και ισχυρών 

ξενοδοχειακών μονάδων όπως των ξενοδοχείων GRECOTEL (π.χ. Macedonia 

Palace) χαρακτηρίζονται από μία σειρά στοιχείων που τα εδραιώνουν ως αξιόπιστα, 

ακριβή και φιλικά προς το χρήστη, την ίδια ώρα που sites μικρότερων μονάδων 

εστίασης χαρακτηρίζονται από προβλήματα στην επικοινωνία με τον πελάτη και 

προβλήματα ασφάλειας. 

 

5.3 Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στο Internet 

 

Σε μία προσπάθεια να ερμηνεύσουμε το παραπάνω φαινόμενο θα αρκεστούμε στα 

λόγια ένος συντάκτη της ιστοσελίδας IZOR.COM25, σύμφωνα με τον οποίο η 

προσπάθεια μιας επιχείρησης να αξιοποιήσει το Internet μοιάζει με τα ταξίδια του 

Κολόμβου: "Ξεκινάει χωρίς να ξέρει πού πάει, φτάνει χωρίς να ξέρει πού βρίσκεται 

και τελικά θα χάσει το χρήμα και τη δόξα από κάποιον άλλο που προσπάθησε 

λιγότερο αλλά καταλάβαινε καλύτερα τι γινόταν γύρω του" (ακριβώς όπως έπαθε ο 

Κολόμβος από τον Αμέρικο Βεσπούτσι). Εκατομμύρια άνθρωποι, παρακινημένοι από 

ένα ακατανίκητο ένστικτο, κινούνται μαζικά πάνω στον ίδιο δρόμο χωρίς να ξέρουν 
                                                 
25 www.izor.com
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το γιατί. Συνδέουν τις επιχειρήσεις τους με το Internet, ξοδεύουν ένα κάρο χρήματα, 

αποκτούν Web sites και μιλούν με ενθουσιασμό για τους νέους ορίζοντες που 

ανοίγονται μπροστά τους χάρη στο δίκτυο. Αρνούνται όμως να σχεδιάσουν τη 

στρατηγική τους, να καθορίσουν τους στόχους τους και να ελέγξουν τον βαθμό 

υλοποίησής τους. Γιατί άραγε;  

 

Τρεις είναι οι βασικότεροι παράγοντες αποτυχίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο 

διαδίκτυο: 

 η μόδα 

 η βιασύνη 

 η άγνοια 

 

Μόδα: 

Μια από τις μόδες της εποχής μας είναι και το Internet. Αφού όλοι λένε πως αυτό θα 

είναι το μέλλον της πληροφορικής και των επιχειρήσεων, πρέπει κι' εμείς να είμαστε 

εκεί. Η αφελής αυτή σκέψη δυστυχώς αντιπροσωπεύει πολλούς επιχειρηματίες στην 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι ιστοσελίδες των επιχειρήσεών τους τις περισσότερες 

φορές να δημιουργούνται πρόχειρα και δίχως προγραμματισμό, κάτι που φυσικά δε 

συγκινεί σε κάμια περίπτωση τον εν δυνάμει πελάτη.  

Βιασύνη: 

Η απόφαση για τη δημιουργία ενός site λαμβάνεται συνήθως τον Απρίλιο ή τον Μάιο 

(την ώρα που οι ξενοδόχοι συνειδητοποιούν πως πρέπει να διαφημιστούν για να 

βρουν πελατεία). Σπάνια λοιπόν υπάρχει χρόνος για να εφοδιαστεί το site με το υλικό 

που θα του επέτρεπε να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. 

Άγνοια: 

Οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το Internet ως βάση 

δεδομένων και ζητούν επίμονα την καταχώρηση των σελίδων τους στις μηχανές 
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αναζήτησης. Δεν δίνουν όμως σημασία στη σειρά κατάταξης που θα έχουν σε αυτές 

(αν η αναζήτηση hotels Corfu εμφανίζει το ξενοδοχείο μου ως 126η επιλογή, τότε δεν 

θα με βρει ποτέ κανείς), ούτε ενδιαφέρονται για τις άλλες τεχνικές διαφήμισης ενός 

site (banners, reciprocal links κ.λπ.). Επίσης, αδιαφορούν για την επικοινωνιακή 

διάσταση του δικτύου, αφού σπάνια αναφέρουν την email διεύθυνσή τους στις 

σελίδες του site τους και ακόμη σπανιότερα διαβάζουν και απαντούν το email τους. 

Συμπερασματικά, αν ο ανταγωνισμός μέσα στον κυβερνοχώρο είναι τόσο 

απρογραμμάτιστος και συγκεχυμένος στα πλαίσια του τουριστικού προϊόντος, οι 

πιθανότητες επιτυχίας μιας καλά σχεδιασμένης και οργανωμένης προσπάθειας 

αυξάνονται δραματικά.Άρα, ο σημαντικότερος παράγοντας που θα οδηγήσει μια 

επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στο διαδίκτυο στην επιτυχία είναι ο 

καθορισμός από την πρώτη στιγμή των στόχων που επιδιώκει και των μεθόδων που 

θα ακολουθήσει για την πραγματοποίησή τους.Να εντάξει με άλλα λόγια τη 

στρατηγική internet στα πλαίσια του γενικότερου επιχειρησιακού πλάνου της.  

 

5.4 Βασικότερα τουριστικά web sites του Νομού Θεσσαλονίκης-Αξιολόγηση 
 

Στην ενότητα αυτή θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των βασικότερων 

τουριστικών websites του Νομού Θεσσαλονίκης. Στην προσπάθειά μας να γίνει η 

αξιολόγηση αυτή όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά θα αναφερθούν αρχικά οι 

ενέργειες στις οποίες πρέπει κάποιος να προβεί προκειμένου να δημιουργήσει ένα 

πετυχημένο site και μέσα στα πλάισια αυτά θα καθοριστούν τα κριτήρια με βάση τα 

οποία θα αξιολογηθούν τα sites.Η αξιολόγηση θα προκύψει μέσα από τη σύγκριση 

των sites μεταξύ τους στη βάση των κριτηρίων αυτών και θα δώσει μια αρκετά σαφή 

εικόνα για το πόσο αξιόπιστα και αποτελεσματικά μπορούν να λειτουργήσουν. 

 

Τα βασικά βήματα δημιουργίας και οργάνωσης ενός αποτελεσματικού δικτυακού 

χώρου(site) είναι τα εξής26:  

 

 

 

                                                 
26 www.izor.com
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Βήμα 1: Ορισμός προτεραιοτήτων 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν απαντηθεί με σαφήνεια οι 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Για ποιο λόγο δημιουργείται το site 

• Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι  

• Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι  

• Πότε θα θεωρήσουμε ότι το site είναι επιτυχημένο 

Η τελευταία ερώτηση είναι πάντοτε η δυσκολότερη, καθώς η απάντησή της απαιτεί 

συνήθως από τους συμμετέχοντες να ορίσουν με συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια 

την επιτυχία. Τέτοια κριτήρια μπορούν να είναι ο αριθμός των επισκεπτών, η αύξηση 

των πωλήσεων, ο αριθμός των email τα οποία θα αποστέλλονται στο webmaster κ.λπ. 

 

Βήμα 2: Επίτευξη συναίνεσης 

Η δημιουργία ενός web site αποτελεί ομαδική εργασία που σημαίνει ότι είναι 

απαραίτητο να επιτευχθούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

ομάδας και συμφωνία ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους.Για τον λόγο αυτό είναι 

πάντοτε χρήσιμο πριν από την έναρξη των εργασιών να προηγείται μια συζήτηση 

στην οποία τα μέλη της ομάδας εργασίας θα εκφράσουν τις προτιμήσεις τους, θα 

παρουσιάσουν τα sites που τους αρέσουν περισσότερο και θα μελετήσουν όλα τα 

ανταγωνιστικά sites, επιλέγοντας όσα χαρακτηριστικά τους θεωρούν ενδιαφέροντα, 

καθώς και εκείνα που πρέπει να αποφευχθούν. 

 

Βήμα 3: Σύνταξη ενός πίνακα επιθυμητών χαρακτηριστικών (wish list) 

Η wish list αποτελεί τον κορμό κάθε brainstorming meeting και περιέχει όλα όσα 

ονειρεύεται η εταιρεία για το site της. Είναι βέβαιο ότι πολλά απ' όσα επιθυμεί κάθε 

ιδιοκτήτης ενός web site είτε είναι ανεφάρμοστα είτε απαιτούν πολύ χρόνο, 

προσπάθεια και χρήμα για να υλοποιηθούν. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία ο 
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ιδιοκτήτης του site θα μπορέσει να συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους του, ενώ οι 

δημιουργοί του θα αποφύγουν παράλογες απαιτήσεις ή επώδυνες αλλαγές 

προδιαγραφών κατά την πορεία υλοποίησης του έργου. 

 

Βήμα 4: Ορισμός του κοινού στο οποίο απευθύνεται το site 

• Ποιες είναι οι κατηγορίες επισκεπτών οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το site. 

• Ποια είναι η σειρά κατάταξής τους (ανάλογα με τη σημασία τους θα 

καθοριστούν και οι δαπάνες οι οποίες θα διατεθούν, η προσπάθεια που θα 

καταβληθεί αλλά και ο χώρος ο οποίος θα παραχωρηθεί γι' αυτές τις 

κατηγορίες επισκεπτών). 

• Ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα τα οποία θα απασχολούν τους 

επισκέπτες του site 

• Ποιες μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν για να παροτρύνουν τους επισκέπτες του 

site να επιστρέφουν συχνά σε αυτό (π.χ. έκδοση ενός email newsletter). 

 

Βήμα 5: Ταξινόμηση του περιεχομένου (content inventory) 

Τις περισσότερες φορές η έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας ενός site ξεκινάει με 

τη διαπίστωση ότι η εταιρεία διαθέτει ελάχιστο γραπτό και φωτογραφικό υλικό το 

οποίο να περιγράφει την ίδια ή τις υπηρεσίες της. Έτσι η κατασκευή των 

περισσότερων sites δεν τηρεί σχεδόν ποτέ τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα 

λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση του υλικού ή λόγω αλλαγών οι οποίες 

προέκυψαν όταν ανακαλύφθηκαν σφάλματα στο υλικό το οποίο είχε παραδοθεί 

αρχικά.Ο διαχειριστής του έργου λοιπόν πρέπει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη 

των εργασιών δημιουργίας περιεχομένου και την παράδοσή τους σε οριστική μορφή. 

Τέλος, ο υπεύθυνος για το περιεχόμενο πρέπει να αποφασίσει για τη μορφή με την 

οποία θα παρουσιαστεί αυτό (π.χ. html ή pdf), το copyright του, καθώς και για 

θέματα στυλ, ύφους γραφής κ.λπ. 
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Βήμα 6: Καθορισμός της δομής και του τρόπου πλοήγησης του site 

Το σημαντικότερο, και ένα από τα δυσκολότερα, προβλήματα τα οποία πρέπει να 

επιλύσει ο σχεδιαστής ενός web site είναι να το προσεγγίσει από τη μεριά του χρήστη 

και όχι από εκείνη του developer. Έτσι, ο όρος web design δεν πρέπει να μας φέρνει 

στο νου όμορφα χρώματα, έξυπνα γραφικά και πρωτότυπα σχέδια, αλλά μια στιβαρή, 

εύχρηστη και αποτελεσματική δόμηση του πληροφοριακού υλικού το οποίο 

περιέχεται μέσα στο site. Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους βασιζόμαστε για την 

επίτευξη αυτής της δομής είναι: 

• Ομαδοποίηση της πληροφορίας με τον πιο ευκολονόητο τρόπο 

• Παροχή βοηθημάτων προσανατολισμού (ο χρήστης πρέπει πάντοτε να 

γνωρίζει σε ποιο σημείο του site βρίσκεται) 

• Διευκόλυνση της κίνησης του επισκέπτη από κάποιο σημείο του site σε ένα 

άλλο 

• Παρουσίαση με εντονότερο τρόπο των σελίδων ή των τμημάτων του site την 

αναγνωσιμότητα των οποίων θέλουμε να ενισχύσουμε (π.χ. δημιουργία 

παραπομπών προς αυτά με bold γράμματα ή τοποθέτηση στην κορυφή της 

αντίστοιχης λίστας) 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας 

μέσα σε ένα site. Κάθε δικτυακός τόπος έχει το δικό του κοινό και οι πληροφορίες 

που περιέχει απαιτούν ειδική οργάνωση και παρουσίαση, η δυσκολία του σχεδιασμού 

της οποίας γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνει το μέγεθος του site και η πολυπλοκότητα 

του περιεχομένου. Γι' αυτό και όσο μεγαλύτερο είναι το site τόσο πιο απαραίτητη 

γίνεται η προσέγγιση του προβλήματος με ειδικά εργαλεία όπως τα υποδείγματα 

εργασίας (use cases). 

 

Βήμα 7: Δημιουργία ενός υποδείγματος εργασίας (use case) 

Με τον όρο υπόδειγμα εργασίας (use case) περιγράφουμε μια μεθοδολογία η οποία 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση συστημάτων για να αναγνωριστούν, να 

συγκεκριμενοποιηθούν και να οργανωθούν οι προδιαγραφές λειτουργίας. Το 
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υπόδειγμα εργασίας αποτελείται από μια σειρά σεναρίων στα οποία υποθετικοί 

χρήστες εκτελούν διάφορες εργασίες. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ενέργειες 

ενός επισκέπτη κάποιου web site οι οποίες μελετούνται από ένα υπόδειγμα εργασίας 

είναι οι παρακάτω: 

• Θέλουμε (οι υποθετικοί επισκέπτες) να μάθουμε ποια είναι η τιμή του 

προϊόντος Χ 

• Θέλουμε να γραφτούμε συνδρομητές στο online newsletter του site 

• Θέλουμε να στείλουμε ηλεκτρονικά μια ερώτηση ή ένα παράπονο 

• Θέλουμε να δούμε ποιες σελίδες προστέθηκαν τον τελευταίο καιρό στο site 

• Θέλουμε να βρούμε το τηλέφωνο και τη φυσική διεύθυνση της εταιρείας 

• Και ούτω καθ' εξής μέχρι να καταγραφεί το σύνολο (ή τουλάχιστον η 

πλειοψηφία) των εργασιών τις οποίες είναι πιθανό (ή επιθυμητό) να 

επιτελέσει ένας επισκέπτης του site. 

Για κάθε μια από αυτές τις ενέργειες, οι σχεδιαστές του site καταγράφουν όλες τις 

κινήσεις του χρήστη (πόσα κλικ έγιναν, τι χρειάστηκε να πληκτρολογηθεί κ.λπ.) και 

στη συνέχεια τις ομαδοποιούν σε ευρύτερες κατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενό 

τους (π.χ. εργασίες αγοράς προϊόντων, αναζήτησης πληροφοριών για την εταιρεία, 

αποστολής μηνυμάτων κ.λπ.). 

Χάρη στο υπόδειγμα εργασίας, ο σχεδιαστής ενός web site ελέγχει την 

αποτελεσματικότητα της δομής η οποία έχει ήδη αποφασιστεί (βήμα 6) και προβαίνει 

στις απαραίτητες διορθώσεις όπου παρατηρήσει ότι εμφανίζονται δυσλειτουργίες 

(π.χ. υποχρέωση του χρήστη να κάνει πολλά κλικ πριν φθάσει στο σημείο που 

επιθυμεί). 

 

Βήμα 8: Δημιουργία μιας σειράς δοκιμαστικών σχεδίων (demo) 

Όσο μεγαλύτερο είναι το site που πρέπει να δημιουργηθεί τόσο υψηλότερο θα είναι 

και το κόστος, αλλαγής η προσθήκης οποιουδήποτε χαρακτηριστικού μετά την 

ολοκλήρωσή του (ή ακόμη και όταν οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη). Γι' αυτό 

και συνήθως προτιμάται η δημιουργία μιας σειράς προσχεδίων τα οποία θα 
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βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών κάθε 

εναλλακτικής προσέγγισης. Τα συνηθέστερα προσχέδια αυτής της μορφής είναι: 

• Home page  

• Σχέδιο εσωτερικών σελίδων  

• Τίτλοι επικεφαλίδων  

 

Βήμα 9: Δημιουργία μιας μηχανής αναζήτησης 

Αν το site είναι πολύ μεγάλο, μια μηχανή αναζήτησης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 

διευκόλυνσης των χρηστών στις προσπάθειες εύρεσης των πληροφοριών που τους 

ενδιαφέρουν.  

Βήμα 10: Έναρξη των εργασιών κατασκευής 

 

Παρουσίαση επιλεγμένων sites – κριτήρια αξιολόγησης 

Στο σημείο αυτό , έχοντας τονίσει τη σημαντικότητα του σωστού προγραμματισμού 

για τη δημιουργία ενός site , θα παρουσιαστούν τα sites που επιλέχθηκαν και θα γίνει 

η σύγκρισή τους. 

Τα εν λόγω sites είναι: 

http://www.nath.gr, http://www.thessalonikicity.gr, http://www.rcm.gr, 

http://www.helexpo.gr, http://www.grecotel.com, http://www.capsishotel.gr, 

http://www.hotelplaza.gr, http://www.touristhotel.gr

 

Το πρώτο και το δεύτερο site είναι τα sites της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, το τρίτο κατά σειρά 

αντιπροσωπεύει το site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το τέταρτο 

αποτελεί το επίσημο site του μεγαλύτερου εκθεσιακού και συνεδριακού φορέα της 

χώρας(HELEXPO).Τα επόμενα τέσσερα sites αφορούν διαδικτυακούς χώρους 

 70

http://www.nath.gr/
http://www.thessalonikicity.gr/
http://www.rcm.gr/
http://www.helexpo.gr/
http://www.electra-hotels.com/
http://www.capsishotel.gr/
http://www.hotelplaza.gr/
http://www.touristhotel.gr/


ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πιο συγκεκριμένα αντιπροσωπεύουν τα sites τεσσάρων 

ξενοδοχείων- τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών- στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης(Macedonia Palace, Capsis Hotel, Plaza Art Hotel, Tourist Hotel). 

 

Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν με βάση τα οποία θα γίνει η σύγκριση είναι τα εξής27 : 

 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  που συμπεριλαμβάνει : 

 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

• Χρόνος που απαιτείται για να γίνει μία συναλλαγή 

• Χρόνος εμφάνισης και έρευνας της σελίδας  

 

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

• Πόσο κατανοητή είναι η σελίδα 

• Διαθεσιμότητα των όρων λειτουργίας της σελίδας 

• Διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικών με το προϊόν 

• Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 

• Διαθέσιμη βοήθεια 

 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

 

• Έλλειψη λαθών πλοήγησης  

•  Εύκολη πλοήγηση 

 

 

 

                                                 
27 Adriano Bessa Albuquerque and Arnaldo Dias Belchior , E-Commerce Websites : a 
Qualitative Evaluation 
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ που συμπεριλαμβάνει : 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 

• Ακρίβεια στοιχείων σελίδας  

• Υποστήριξη πελάτη 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

•  Εμπιστευτικότητα 

• Αυθεντικότητα του site 

 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

• Ενημερωμένο περιεχόμενο 

• Πληρότητα 

 

 

Αξιολόγηση των sites – πίνακας αξιολόγησης 

Ακολουθεί ο πίνακας της αξιολόγησης όπου στον οριζόντιο άξονα παραθέτονται τα 

sites και στον κάθετο τα κριτήρια αξιολόγησης: 

 

(Επίσης όπου Α - http://www.nath.gr, Β - http://www.thessalonikicity.gr,  

Γ - http://www.rcm.gr, Δ - http://www.helexpo.gr, 

Ε – http://www.grecotel.com/Content.aspx?con_id=488&lan_id=2#, 

Ζ - http://www.capsishotel.gr/companygrfrm.htm, Η - http://www.hotelplaza.gr,   

Θ - http://www.touristhotel.gr) 
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Η κλίμακα αξιολόγησης έχει ως εξής : 

 1 – καθόλου καλό ,  2 – μέτριο , 3 – καλό , 4 – πολύ καλό ,  5 - άριστο 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 
 
 
                                            A        B         Γ         Δ          Ε         Ζ        Η         Θ 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 4,4 4,3 3,5 4 4,5 4 4,3 4,3 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 

Χρόνος που απαιτείται για να 
γίνει μία συναλλαγή 
 

4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 

Χρόνος εμφάνισης και έρευνας 
της σελίδας  
 

4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ 
 

3,6 3,5 3 3,6 5 3,6 3,8 3,8 

Πόσο κατανοητή είναι η σελίδα 
 4,5 4 4 4 5 5 5 5 

Διαθεσιμότητα των όρων 
λειτουργίας της σελίδας 
 

1 1 1 1 5 1 1 1 

Διαθεσιμότητα πληροφοριών 
σχετικών με το προϊόν 
 

4,5 4,5 4 5 5 4 5 5 

Πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες 5 5 3 5 5 5 5 5 

Διαθέσιμη βοήθεια 
 3 3 3 3 5 3 3 3 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
 5 5 4,5 4,5 5 5 5 5 

Έλλειψη λαθών πλοήγησης 5 5 5 5 5 5 5 5 

Εύκολη πλοήγηση 
 5 5 4 4 5 5 5 5 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
 3 3,1 2,8 3,8 4,7 3 3,2 3,2 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 3 3 3 3 4 3 3 3 
Ακρίβεια στοιχείων σελίδας 
 3 3 3 3 5 3 3 3 
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Υποστήριξη πελάτη 
 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 1,5 1,5 1,5 3,5 5 1,5 1,5 1,5 

Εμπιστευτικότητα 
 2 2 2 2 5 2 2 2 

Αυθεντικότητα του site 
1 1 1 5 5 1 1 1 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

4,5 4,8 4 5 5 4,5 5 5 

Ενημερωμένο περιεχόμενο 
4,5 5 4 5 5 5 5 5 

Πληρότητα 
 4,5 4,5 4 5 5 4 5 5 

 

 

   Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα , τα πιο εύκολα στη χρήση sites είναι το Α και 

το Ε, με τα υπόλοιπα όμως να ακολουθούν κατά πόδας.Η ευκολία αυτή στη χρήση 

τους καθορίζεται από τρεις κύριους παράγοντες : την αποδοτικότητα του site , τη 

φιλικότητά του προς το χρήστη και την ευκολία πλοήγησης σε αυτό. 

 

   Όσον αφορά την αποδοτικότητα εννοούμε το χρόνο που χρειάζεται ο χρήστης να 

φορτώσει τη σελίδα ή να κινηθεί μέσα στο site στα διάφορα menu , όπως επίσης και 

το χρόνο που απαιτείται για να επιτευχθεί μια συναλλαγή(πόση ώρα διαρκει η 

εγγραφή του νέου χρήστη,πόσα click χρειάζονται κτλ). Έρευνες έχουν δείξει πως το 

67% των συναλλαγών μέσω Web δεν ολοκληρώνονται ποτέ! Οι ενδιαφερόμενοι, 

συχνά αποθαρρυμένοι από τις αργές συνδέσεις και την περίπλοκη διαδικασία 

υποβολής των στοιχείων τους, εγκαταλείπουν την προσπάθεια από πολύ νωρίς. Σε 

αντίθεση λοιπόν με τα sites Γ,Ε,Ζ , τα Α,Β,Δ,Η,Θ εμφανίζονται πιο γρήγορα και 

συνεπώς περισσότερο αποδοτικά.Ένας από τους κύριους λόγους που συμβαίνει αυτό 

είναι το γεγονός ότι τα Γ,Ε,Ζ αργούν να «φορτώσουν» τα γραφικά των σελίδων τους. 

 

   Το δεύτερο σημαντικότατο και κρίσιμο στοιχείο που καθορίζει την ευκολία χρήσης 

ενός site είναι η φιλικότητά του προς τον επισκέπτη.Στη συγκεκριμένη κατηγορία 

μπορούμε να εντάξουμε μια σειρά πολλών παραγόντων , οι βασικότεροι από τους 

οποίους είναι οι παρακάτω : 
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 Πρώτ’απ’όλα η δομή της σελίδας πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή 

προκειμένου ο χρήστης να μη σπαταλάει χρόνο για να βρει αυτό που θέλει και 

να πηγαίνει κατευθείαν στο σημείο του site που χρειάζεται.Όπως 

παρατηρούμε από τον πίνακα , όλα τα sites έχουν αξιολογηθεί από πολύ καλά 

ως άριστα στον τομέα αυτό , συμπεριλαμβάνοντας site maps , οργανωμένες 

λίστες περιεχομένων και search bar. 

 Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια της κατηγορίας αυτής είναι η 

διαθεσιμότητα των όρων λειτουργίας της σελίδας , που καθορίζουν επακριβώς 

τι είδους συναλλαγές μπορούν να γίνουν , ποιές είναι οι υποχρεώσεις των 

χρηστών και γενικότερα τη φιλοσοφία του site.Παρατηρούμε πως μόνο το site 

της GRECOTEL παρέχει πολύ καλή ενημέρωση ως προς το ζήτημα αυτό. 

 Τα site πρέπει να έχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικές με το προϊόν για το 

οποίο γίνεται λόγος , να υπάρχει δηλαδή περιγραφή του εν λόγω 

προίόντος(του προορισμού στα τέσσερα πρώτα και των ξενοδοχείων στα 

υπόλοιπα).Σε αυτήν την κατηγορία όλα τα προς αξιολόγηση sites φαίνονται 

σωστά προετοιμασμένα. 

 Σε συνδιασμό με το προηγούμενο κριτήριο , δεν αρκεί να υπάρχουν οι 

πληροφορίες , αλλά ο χρήστης πρέπει να έχει και πρόσβαση σε αυτές(με 

εξαίρεση το site Γ, όλα τα υπόλιπα έχουν αξιολογηθεί με 5). 

 Όσον αφορά την ύπαρξη διαθέσιμης βοήθειας, παρατηρούμε πως ενώ όλα τα 

sites παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω mail, 

μόνο το site της GRECOTEL είναι σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις 

ανάγκες των χρηστών του, συμπεριλαμβάνοντας κάποιες frequently asked 

questions, οι οποίες μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στον επισκέπτη. Το 

FAQ περιγράφει όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ο χρήστης.Κατάυτόν τον τρόπο , η επιχείρηση κερδίζει την 

εμπιστοσύνη των χρηστών και, το σημαντικότερο, κρατάει σε χαμηλό επίπεδο 

τα παράπονά τους. Τα υπόλοιπα sites δεν μεριμνούν για τέτοιου είδους 

υπηρεσία ,παρ’ολ’αυτά παρέχουν μία πληθώρα πληροφοριών σε κάθε βήμα 

της σελίδας που πιθανότατα να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για απορίες. 

 

Το τρίτο χαρακτηριστικό ενός εύκολου στη χρήση site είναι το πόσο εύκολα 

μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε αυτό , κάτι που προσδιορίζεται από το ποσοστό των 

λαθών που παρατηρούνται στην πλοήγηση(π.χ. εμφάνιση «not valid page» ενώ 
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έχουμε πατήσει ένα link της σελίδας)και τον «κόπο» που χρειάζεται για να το 

ερευνήσουμε.Το συγκεκριμένο κριτήριο έχει να κάνει με το πόσο κατανοητή είναι η 

σελίδα στο χρήστη(κριτήριο που έχουμε προαναφέρει) αλλά δεν στέκεται μόνο 

εκεί.Περιλαμβάνει και τα click που απαιτούνται για να γυσίσει ο χρήστης σε μία 

προηγούμενη σελίδα ή να μεταβεί σε μία σελίδα που σχετίζεται με αυτή στη οποία 

βρίσκεται.Από τον πίνακα είναι εμφανές ότι όλα τα sites παρέχουν μια πολύ καλή 

δυνατότητα πλοήγησης. 

Συνεπώς , παρατηρούμε ότι τα sites που είναι πιο εύκολα στη χρήση είναι τα sites της 

Νομαρχειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και της GRECOTEL με αντίστοιχη 

βαθμολογία 4,4 και 4,5.Τα υπόλοιπα sites, χώρις να είναι δύσκολα στη χρήση , αλλά 

συγκριτικά λιγότερο αποδοτικά , φιλικά και εύκολα στην πλοήγηση , ακολουθούν κι 

αυτά με βαθμολογίες κοντά στο 4. 

 

Στον τομέα της αξιοπιστίας τα πράγματα δεν είναι το ίδιο καλά.Η αξιοπιστία ενός site 

έχει να κάνει με τη λειτουργικότητά του , την ασφάλεια που εξασφαλίζει και την 

επάρκεια περιεχομένου που επιτυγχάνει. 

  Ως προς τη λειτουργικότητα εξετάζονται δύο παράγοντες : η ακρίβεια των στοιχείων 

της σελίδας και η υποστήριξη στον πελάτη. 

    Ακρίβεια στοιχείων : όλα τα υπό εξέταση sites είναι αρκετά ακριβή στα στοιχεία 

που δίνουν , στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ποιός έγραψε τη σελίδα ή το πως 

μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του π.χ. μέσω mail , τηλεφώνου , fax κτλ. Αξίζει τα 

σημειωθεί ότι το site της GRECOTEL στην στγκεκριμένη κατηγορία αγγίζει την 

τελειότητα(5). 

   Υποστήριξη πελάτη : με τον όρο υποστήριξη εννοούμε τη δυνατότητα που έχει ο 

χρήστης να αναιρέσει κάποια ενέργειά του μέσα στη σελίδα επικοινωνόντας άμεσα 

με τον υπεύθυνο του site και γενικότερα τη δυνατότητα επικοινωνίας του χρήστη με 

τον υπεύθυνο φορέα.Όσον αφορά λοιπόν την υποστήριξη του πελάτη , όλα τα sites 

αξιολογούνται ως απλώς καλά.Θα μπορούσαν να έχουν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικές με τα παραπάνω θέματα δημιουργώντας στον πελάτη ένα μεγαλύτερο 

αίσθημα βεβαιότητας και ασφάλειας. 
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   Η αξιοπιστία ενός site , όπως έχει προαναφερθεί , καθορίζεται και από την 

ασφάλεια που αυτό εξασφαλίζει. Όταν λέμε ασφάλεια δεν εννοούμε μόνο τεχνολογία 

αλλά φήμη και κύρος.  

   Η ασφάλεια λοιπόν μπορεί να πάρει δύο μορφές : την εμπιστευτικότητα των 

προσωπικών δεδομένων του χρήστη και την αυθεντικότητα του site.Αναφορικά με το 

πρώτο ζήτημα, το site της GRECOTEL βαθμολογείται με άριστα, καθώς εγγυάται 

στον πελάτη για την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που δίνει παρέχοντας εκτενή 

privacy policy.Τα υπόλοιπα sites, αξιολογούνται ως μέτρια, αφού αναφέρονται από 

λίγο ως καθόλου στις πολιτικές τους, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί ανασταλτικά 

για τους επισκέπτες.Παράλληλα , η αυθεντικότητα κατοχυρώνεται κι επίσημα μόνο 

από τα sites Δ και Ε, με όλα τα υπόλοιπα sites να κρίνονται και σε αυτόν τον τομέα 

ανεπαρκή. 

 

   Τέλος , αναφορικά με την επάρκεια του περιεχομένου των sites είναι εμφανές από 

μία απλή επίσκεψη σε αυτά, ότι όχι μόνο συμπεριλαμβάνουν up-to-date πληροφορίες, 

αλλά χαρακτηρίζονται και από μεγάλη πληρότητα, γεγονός που συντέλεσε άλλωστε 

στην υψηλή βαθμολόγησή τους στον τομέα αυτό. 

 
Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνουμε τις βασικές κατηγορίες κριτηρίων και τις 

αντίστοιχες βαθμολογίες των sites : 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
  
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 4,4 4,3 3,5 4 4,5 4 4,3 4,3 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 
ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ 3,6 3,5 3 3,6 5 3,6 3,8 3,8 

ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 5 5 4,5 4,5 5 5 5 5 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 3 3,1 2,8 3,8 4,7 3 3,2 3,2 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 3 3 3 3 4 3 3 3 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,5 1,5 1,5 3,5 5 1,5 1,5 1,5 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 4,5 4,8 4 5 5 4,5 5 5 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όλα τα sites είναι λίγο ή πολύ εύκολα 

στη χρήση τους, καθώς χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους (άλλα περισσότερο και 

άλλα λιγότερο) αποδοτικά, φιλικά και εύκολα στην πλοήγηση.Αντίθετα, αναφορικά 

με τον παράγοντα αξιοπιστία η εικόνα αλλάζει.Ενώ στη συνολική τους αξιολόγηση 

όλα τα sites καταφέρνουν και αποσπούν βαθμολογίες πάνω του μετρίου(κυρίως λόγω 

του υψηλού βαθμού στην επάρκεια του περιεχομένου τους), στις επιμέρους 

κατηγορίες αποδεικνύονται μη αποτελεσματικά. Ειδικότερα, στην υποενότητα 

«ασφάλεια» και με εξαίρεση τα sites Δ και Ε, όλες οι υπόλοιπες ιστοσελίδες 

χρειάζονται ακόμα αρκετή δουλειά έτσι ώστε να «κερδίσουν» τον πελάτη, ο οποίος 

όσο περνάει ο καιρός ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα ολοένα και 

περισσότερο. 

 

 

5.5 Προοπτικές εξέλιξης-το μέλλον του internet στο Νομό 

 

Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε πως η χρήση του διαδικτύου στην 

Ελλάδα και ειδικότερα στο Νομό Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ένα αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά χρειάζεται ακόμα τεράστια προσπάθεια προκειμένου να 

μπορεί να αποδόσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να μπορεί να συγκριθεί με 

αντίστοιχες προσπάθειες του εξωτερικού.Εστιάζοντας όμως το ενδιαφέρον μας στην 

αυξανόμενη πρωτοβουλία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για υιοθέτηση της 

νέας τεχνολογίας και στην συνειδητοποίηση από όλο και περισσότερους 

επιχειρηματίες της ανάγκης για ευελιξία, είμαστε σε θέση να προβλέψουμε πως οι 

προοπτικές εξέλιξης στα πλαίσια του τουρισμού και του internet είναι ελπιδοφόρες. 

 

Η εικόνα της Ελλάδας τη μετά-Ολυμπιακή εποχή που διανύουμε αποτελεί ίσως το 

ισχυρότερο πλεονέκτημα που διαθέτουμε και που πρέπει να εκμεταλλευτούμε 

προκειμένου να απορροφήσουμε περισσότερους και ποιοτικότερους τουρίστες από 

ανταγωνιστικούς προορισμούς.Από εκεί και πέρα απομένει σε εμάς τους ίδιους να 

προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών που δημιουργούμε, 

χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο όχι μόνο ως  αρωγό αλλά ως βασικό συντελεστή στα 

πλαίσια της προσπάθειας αυτής. 
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Μιλώντας για ευελιξία και ποιοτικές υπηρεσίες εννοούμε τη δυνατότητα 

προσαρμογής στις επιταγές του περιβάλλοντος και της νέας τάξης πραγμάτων, με 

στόχο πάντα την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη ικανοποίηση του πελάτη.Μία 

από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες που παραπέμπει σ’αυτή τη «νέα 

εποχή της τεχνολογίας» αποτελεί και η δυνατότητα σύνδεσης στο internet μέσω 

κινητού τηλεφώνου(υπηρεσίες i-mode, wap κτλ).Ο συγκεκριμένος χρήστης έχει στη 

διάθεσή του μια πληθώρα επιλογών, από την απλή ενημέρωση για πολιτιστικά 

γεγονότα της περιοχής, μέχρι και τον έλεγχο των προσωπικών του mail και όλ’αυτά 

μέσω του κινητού του τηλεφώνου, όπου κι αν βρίσκεται.Η ανάπτυξη αυτού του 

είδους ασύρματης επικοινωνίας στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, 

όμως όπως διαγράφεται και από τις τάσεις της εποχής και την ανάγκη για 

περισσότερη πληροφόρηση και επικοινωνία, έχει όλες τις προϋποθέσεις να εδραιωθεί 

και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. 

 

Στα πλαίσια της παραπάνω συζήτησης υπάγεται και η προσπάθεια εκμετάλλευσης 

του διαδικτύου στη βάση ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.Όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει η τεράστια δυναμική της Θεσσαλονίκης και γενικότερα όλου του 

Νομού  οφείλεται στη δυνατότητα συνδιασμού πολλών διαφορετικών ειδών 

τουρισμού, όπως συνεδριακό τουρισμό, τουρισμό αναψυχής, αθλητικό τουρισμό, 

θρησκευτικό τουρισμό, οικολογικό τουρισμό,θεραπευτικό τουρισμό.Στο 

συγκεκριμένο σημείο βέβαια αξίζει να σημειώσουμε πως το κάθε είδος τουρισμού 

αντιπροσωπεύει και διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών.Με άλλα λόγια, τα τρία 

πρώτα είδη τουρισμού έχουν να κάνουν συνήθως με νεότερους ανθρώπους απ’ότι τα 

υπόλοιπα είδη.Επίσης είναι γνωστό και λογικό ότι η χρήση της νέας τεχνολογίας είναι 

πιο συνηθισμένη στις νεότερες ηλικίες.Αυτό σημαίνει πως μια προσπάθεια 

προώθησης του θρησκευτικού, οικολογικού και θεραπευτικού τουρισμού στο 

διαδίκτυο ίσως να μην απέφερε σημαντικούς καρπούς.Κατ’αυτόν τον τρόπο, ενώ το 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των τουριστικών και πολιτιστικών ανταλλαγών 

διαρκώς αυξάνεται(υπογραφή όλο και περισσότερων συμφωνιών για τουριστικά 

πακέτα)28 και αναμένεται για παράδειγμα  ραγδαία αύξηση του θρησκευτικού 

τουρισμού, ίσως ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έπρεπε να δωθεί στην διαδικτυακή 

προώθηση του συνεδριακού και αθλητικού  τουρισμού και του τουρισμού 

                                                 
28 www.traveldailynews.gr
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αναψυχής.Ο Νομός Θεσσαλονίκης έχει όλες τις προϋποθέσεις να διαπρέψει στους 

τομείς αυτούς αρκεί να υπάρξει οργανωμένη προσπάθεια προβολής, στη βάση πάντα 

των δυνατοτήτων του Νομού και με γνώμονα όχι το βραχυχρόνιο και ευκαιριακό 

κέρδος, αλλά τη μακροχρόνια ευημερία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τη σχέση που 

διαμορφώνεται μεταξύ νέας τεχνολογίας και τουριστικού προϊόντος και πιο 

συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο επηρεάζει το marketing ενός 

προορισμού.Παρατηρήσαμε ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα 

χέρια των επιχειρηματιών, μειώνοντας το κόστος των λειτουργιών και ανοίγωντας 

νέους ορίζοντες στον κόσμο της πληροφορίας,Παρ’όλ’αυτά, το ίδιο αυτό εργαλείο 

μπορεί να αποβεί μοιραίο στην προσπάθεια επιβίωσης μιας επιχείρησης (ή αντίστοιχα 

ενός προορισμού) αν δεν χρησιμοποιηθεί με σύνεση, υπομονή και επιμονή και πάντα 

στα πλαίσια της εκάστοτε στρατηγικής. 

 

Παγκοσμίως, η χρήση του internet αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας.Στην Ελλάδα και στο Νομό Θεσσαλονίκης, όπως είδαμε η 

ανάπτυξη του διαδικτύου ακολουθεί της εξελίξεις στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, αλλά με 

αρκετά χαμηλότερους ρύθμούς.Παρατηρήσαμε επίσης πως αρκετές φιλόδοξες και 

ελπιδοφόρες προσπάθειες κατάκτησης του κυβερνοχώρου έπεσαν στο κενό ακριβώς 

γιατί το κοινό δεν είναι έτοιμο να τις δεχτεί (λόγω άγνοιας ή παραπληροφόρησης ή 

ακόμα και φόβου) ή γιατί οι ίδιες οι προσπάθειες προήλθαν από ανθρώπους που δεν 

ήταν σωστά καταρτισμένοι στον τομέα αυτό. 

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να σταθούμε στο γεγονός ότι η συμβολή του 

διαδικτύου στο τουριστικό προϊόν είναι αναμφισβήτητη.Internet και τουρισμός 

άρχισαν να γίνοται έννοιες συμπληρωματικές και τα κέρδη των επιχειρήσεων που 

υιοθέτησαν τη νέα τεχνολογία εκτινάχθηκαν στα ύψη.Το γεγονός όμως αυτό δεν 

αρκεί.Πολλές ήταν και οι επιχειρήσεις που ενώ υιοθέτησαν τις νέες αυτές μεθόδους 

δράσης, τελικά κατέληξαν στην χρεωκοπία. Οι λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν 

κυρίως στην επιδίωξη βραχυχρόνιου οφέλους και προσωρινής αναγνώρισης, που 

προσελκύουν τους περισσότεορυς επιχειρηματίες και τους οδηγούν σε βεβιαμένες 

αντιδράσεις και απρογραμμάτιστες κινήσεις. 

 

Η χρήση της νέας τεχνολογίας πρέπει πάντα να συνδυάζεται με το γενικότερο πλάνο 

δράσης μιας επιχείρησης ή ενός προορισμού και να συμφωνεί με την εκάστοτε 

 81



στρατηγική προώθησης.Μόνο τότε θα καταφέρει να αποδόσει τα μέγιστα και να 

συμβάλλει στη μακροχρόνια κερδοφορία και ευημερία του προορισμού ή της 

επιχείρησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 82



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(ΠΙΝΑΚΕΣ – ΧΑΡΤΕΣ – SITES - 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΑΤΑ) 
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ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 
 

Πηγή: http://www.nath.gr 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Πηγή: http://www.nath.gr 

 84



ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

 

 
Πηγή: http://www.nath.gr 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΜΟΝΤΕΛΟ LEIPER ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

 
ΠΗΓΗ: LEIPER, 1990 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

 
ΠΗΓΗ: BUTLER, 1980 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΟΙ 5 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΜΟΥ 

 

 
ΠΗΓΗ: MICHAEL E. PORTER, 1980 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 
 
 
                                            A        B         Γ         Δ          Ε         Ζ        Η         Θ 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 4,4 4,3 3,5 4 4,5 4 4,3 4,3 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 

Χρόνος που απαιτείται για να 
γίνει μία συναλλαγή 
 

4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 

Χρόνος εμφάνισης και έρευνας 
της σελίδας  
 

4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ 
 

3,6 3,5 3 3,6 5 3,6 3,8 3,8 

Πόσο κατανοητή είναι η σελίδα 
 4,5 4 4 4 5 5 5 5 

Διαθεσιμότητα των όρων 
λειτουργίας της σελίδας 
 

1 1 1 1 5 1 1 1 

Διαθεσιμότητα πληροφοριών 
σχετικών με το προϊόν 
 

4,5 4,5 4 5 5 4 5 5 

Πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες 5 5 3 5 5 5 5 5 

Διαθέσιμη βοήθεια 
 3 3 3 3 5 3 3 3 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
 5 5 4,5 4,5 5 5 5 5 

Έλλειψη λαθών πλοήγησης 5 5 5 5 5 5 5 5 

Εύκολη πλοήγηση 
 5 5 4 4 5 5 5 5 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
 3 3,1 2,8 3,8 4,7 3 3,2 3,2 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 3 3 3 3 4 3 3 3 
Ακρίβεια στοιχείων σελίδας 
 3 3 3 3 5 3 3 3 

Υποστήριξη πελάτη 
 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 1,5 1,5 1,5 3,5 5 1,5 1,5 1,5 
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Εμπιστευτικότητα 
 2 2 2 2 5 2 2 2 

Αυθεντικότητα του site 
1 1 1 5 5 1 1 1 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

4,5 4,8 4 5 5 4,5 5 5 

Ενημερωμένο περιεχόμενο 
4,5 5 4 5 5 5 5 5 

Πληρότητα 
 4,5 4,5 4 5 5 4 5 5 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
  
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 4,4 4,3 3,5 4 4,5 4 4,3 4,3 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,5 4,5 3 4 3,5 3,5 4 4 
ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ 3,6 3,5 3 3,6 5 3,6 3,8 3,8 

ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 5 5 4,5 4,5 5 5 5 5 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 3 3,1 2,8 3,8 4,7 3 3,2 3,2 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 3 3 3 3 4 3 3 3 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,5 1,5 1,5 3,5 5 1,5 1,5 1,5 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 4,5 4,8 4 5 5 4,5 5 5 
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SITES ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ 
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ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ PORTALS ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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