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ΣΥΝΟΨΗ  

 Η διαδικτυακή αγορά υπηρεσιών είναι ένα σχετικά νέο πεδίο στο χώρο. Πάρα 

πολλές επιχειρήσεις και εταιρίες δραστηριοποιούνται πλέον στο διαδίκτυο. Από αυτές, τη 

µερίδα του λέοντος κατέχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν κατά κόρον 

χρήση του διαδικτύου για να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους. Ένας σχετικά καινούργιος 

τοµέας στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων είναι αυτός του αγροτουρισµού. 

Τα παραπάνω δηµιούργησαν την ανάγκη να αναπτυχθούν κάποια µοντέλα και 

θεωρίες αξιολόγησης ιστοσελίδων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

διαδίκτυο για πώληση των υπηρεσιών τους. Στην παρούσα εργασία συµπεριλαµβάνεται 

µια βιβλιογραφική επισκόπηση   των µεθοδολογιών που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία 

χρόνια. Στη συνέχεια επιλέγεται µια µέθοδος αξιολόγησης έχοντας σαν βάση το µοντέλο 

webqual ,  µε κάποιες διαφοροποιήσεις.  Για τις ανάγκες της εργασίας συγκεντρώθηκε ένα 

δείγµα 12 ιστοσελίδων  ελληνικών αγροτουριστικών επιχειρήσεων –από τις ούτως ή 

άλλως λίγες που υπάρχουν στην Ελλάδα- µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη  γεωγραφική 

διασπορά , προκειµένου να αξιολογηθούν. Για τη διευκόλυνση της έρευνας στάλθηκε ένα 

e-mail µε το οποίο ζητήθηκαν από τις εταιρίες του δείγµατος πληροφορίες για τις 

τρέχουσες τιµές παροχής υπηρεσιών καθώς και  διάφορες διευκρινίσεις. 

Από την εργασία προέκυψαν διάφορα συµπεράσµατα που αφορούν στα οφέλη που 

παράγονται από τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων  αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε 

διάφορους τοµείς. Στο τελευταίο µέρος της εργασίας παρατίθενται  η βιβλιογραφία και οι 

ιστοσελίδες που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίησή της.   

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των 

ελληνικών αγροτουριστικών επιχειρήσεων και η διακρίβωση των πιθανών οφελών που θα 

προέκυπταν από αυτή σε ένα εύρος δραστηριοτήτων όπως  στην σχετική έρευνα, στην 

κοινωνία, στις διοικητικές εφαρµογές ,στην οικονοµία και στη µεθοδολογία των 

αξιολογήσεων ιστοσελίδων αναλόγων επιχειρήσεων.  

      Πριν αναζητηθεί µια µεθοδολογία αξιολόγησης ή διαµορφωθεί κάποια κρίνεται 

απαραίτητο να ορίσουµε ποια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως  αγροτουριστική.  

Σύµφωνα µε τους ορισµούς της Ελληνικής Προδιαγραφής για τον Αγροτουρισµό (ΕΛΟΤ 

ΠΡ∆ 1417), αγροτουριστικές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που 

δραστηριοποιούνται σε αγροτουριστικούς προορισµούς - δηλαδή σε περιοχές µε µικρό 



πληθυσµό και περιορισµένη ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών- και παρέχουν µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες:  

1. ∆ιαµονή  

2. Εστίαση  

3. Περιήγηση στη φύση  

4. Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση  

5. Γνωριµία µε τα πολιτισµικά στοιχεία µιας περιοχής, επίσκεψη στα ιστορικά και 

λοιπά αξιοθέατα, συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής  

6. Γνωριµία µε παραδοσιακά επαγγέλµατα, αγροτικές µεθόδους παραγωγής και 

καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που έχουν εκλείψει.  

7. Η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην οικονοµική και την 

κοινωνική αναβάθµιση των αγροτικών περιοχών και γενικότερα της υπαίθρου, µε 

την ανάδειξη και στήριξη:( ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ -

Ασκέλη2005) 

  

7.1. της ήπιας και µικρής κλίµακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών  

7.2. της τοπικής αγροτικής παραγωγής  

7.3. της δηµιουργίας και εµπορίας παραδοσιακών προϊόντων του πολιτιστικού και 

φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής. 

 

Από την άποψη αυτή, η ανάπτυξη του Αγροτουρισµού, ενδιαφέρει κυρίως τους 

παρακάτω φορείς / επιχειρήσεις:  

 

1. Παραδοσιακά Καταλύµατα  

2. Παραδοσιακά εστιατόρια και καφενεία  

3. Παραγωγούς και εµπόρους τοπικών προϊόντων  

4. Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων  

5. Μουσεία κάθε είδους  

6. Συλλόγους (Πολιτιστικούς, Φυσιολατρικούς, Ορειβατικούς, κλπ)  

7. Συνεταιρισµούς (Γυναικείους, Αγροτικούς κλπ)  

 

Ο αγροτουρισµός παρουσιάζει τη δική του δυναµική στο χώρο των τουριστικών  

επιχειρήσεων  και   η προβολή του µέσω του διαδικτύου αναµένεται να δώσει περαιτέρω 



ώθηση  στη διάδοσή του ως εναλλακτικού τρόπου τουρισµού. Η σωστή  δοµή και 

λειτουργικότητα των ιστοσελίδων αγροτουριστικών επιχειρήσεων είναι αποφασιστικής 

σηµασίας τόσο για επιχειρηµατικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους. Θα πρέπει εδώ να 

σηµειωθεί ότι  ο κυριότερος χώρος δραστηριοποίησης του e-commerce  είναι οι 

τουριστικές επιχειρήσεις( ένα σηµαντικό κοµµάτι του οποίου είναι ο αγροτουρισµός). 

Η δοµή της παρούσας εργασίας θα συµπεριλάβει την µεθοδολογία που θα επιλεγεί 

για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων καθώς και τις µεθοδολογίες  που υπάρχουν στη 

βασική βιβλιογραφία ,τη βιβλιογραφική επισκόπηση χρησιµοποιώντας επαρκές δείγµα 

ιστοσελίδων, τα αποτελέσµατα και τα αναµενόµενα οφέλη και, τέλος, τη  βιβλιογραφία 

στο χώρο. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν ορισµένα µοντέλα αξιολόγησης ιστοσελίδων , 

τα οποία είναι σε θέση να αξιολογήσουν ικανοποιητικά και σε επαρκές φάσµα τους 

διαδικτυακούς τόπους των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Οι κυριότεροι λόγοι για τους 

οποίους πρέπει να γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις είναι για : 

1. Nα διακριβωθεί εάν η ιστοσελίδα εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο 

δηµιουργήθηκε 

2. Να διαπιστωθεί αν µε τη χρήση της µειώνεται το κόστος της επιχείρησης  και αν η 

ιστοσελίδα είναι πηγή δηµιουργίας κερδών 

3. Να διαπιστωθεί εάν βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών και κατά συνέπεια 

εάν βελτιώνει τη σχέση τους µε την επιχείρηση 

4. Να διαπιστωθεί για ποιο λόγο χρησιµοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα (π.χ  

αγορά αγροτουριστικών υπηρεσιών ,απλή περιήγηση, περιέργεια, έρευνα κλπ) 

5. Εξασφάλιση περισσότερων κεφαλαίων 

6. Να επιβεβαιωθεί ότι η δηµιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας  δικαιολογεί τα 

αντίστοιχα κόστη. 

 

             Aναγκαία προϋπόθεση είναι  η επιχείρηση  να γνωρίζει µε ακρίβεια τι 

θέλει να πετύχει  µε τη δηµιουργία της ιστοσελίδας της, ποια είναι η αγορά-στόχος που την 

ενδιαφέρει, τι θέλει  από τους πελάτες της  που  επισκέπτονται την ιστοσελίδα της,  καθώς 

και τι θέλουν αυτοί από την ίδια. Φυσικά  είναι απαραίτητο οι στόχοι και αντικειµενικοί 

σκοποί που επιδιώκει να πετύχει η επιχείρηση µέσω της λειτουργίας της ιστοσελίδας να 



είναι µετρήσιµοι .Επίσης είναι ζωτικής σηµασίας  η όλη στρατηγική της επιχείρησης να 

εναρµονισθεί πλήρως µε τους όρους που προκύπτουν από την εφαρµογή του ηλεκτρονικού 

µάρκετινγκ διότι σε διαφορετική περίπτωση το όλο εγχείρηµα θα αποτύχει. ∆εν αρκεί η 

αγορά και τοποθέτηση του απαραίτητου λογισµικού  και η τεχνική υποδοµή. Απαιτείται  

ριζική αλλαγή φιλοσοφίας των ανθρώπινων πόρων της εταιρίας και η προσαρµογή της στις 

απαιτήσεις της εποχής του ηλεκτρονικού εµπορίου(e-commerce).  

       Σε ότι αφορά στην ίδια την ιστοσελίδα θα πρέπει κάθε σελίδα της και κάθε 

σηµείο της  να είναι απολύτως λειτουργικό και να υπάρχει εκεί για κάποιο συγκεκριµένο 

λόγο. Σηµαντικό είναι να έχουµε προεκτιµήσει  το πώς θα χρησιµοποιήσει ο πελάτης –

επισκέπτης  την ιστοσελίδα. Ο υπολογισµός του κόστους λειτουργίας της ιστοσελίδας για 

να είναι ακριβής και εκµεταλλεύσιµος θα πρέπει να υπολογίζει το κόστος  σε: 

1. Κόστος απόκτησης  πελάτη  συνυπολογίζοντας τον δαπανόµενο χρόνο 

2. Κόστος παροχής της υπηρεσίας(αγροτουρισµός) µέσω διαδικτύου 

3. Κόστος πελατειακής υποστήριξης 

4. Κόστος διατήρησης του πελάτη 

 

Η αξιολόγηση µιας ιστοσελίδας αγροτουριστικής επιχείρησης, όπως και κάθε 

επιχείρησης θα πρέπει να εστιάζει σε: 

 

1. Αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους µάρκετινγκ 

2. Αύξηση του χρόνου περιήγησης καθώς και του δείκτη ενδιαφέροντος στην 

ιστοσελίδα. 

3. Συνεχή επανακαθορισµό της τµηµατοποίησης της αγοράς ανάλογα µε τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την αξιολόγηση. 

4. Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη από τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και σε 

µείωση του κόστους υποστήριξης. 

 

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας µπορούν να ταξινοµηθούν σε: 

 

1. Πιθανούς πελάτες(πρωτεύοντες, δευτερεύοντες ή και περιστασιακοί) 

2. Ερευνητές 

3. Συνεργάτες 

4. Ανταγωνιστές 

5. Κυβερνητικοί ή µη κυβερνητικοί οργανισµοί 



Είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε   τι ακριβώς θέλουν οι επισκέπτες της 

ιστοσελίδας ώστε να µπορέσουµε  να ευθυγραµµιστούµε µε τις απαιτήσεις τους και να  

αυξήσουµε την επισκεψιµότητά  της . Κάποιος µπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα για: 

1. Να εξοικονοµήσει χρόνο 

2. Να διατηρήσει την ανωνυµία του 

3. Ελαχιστοποίηση του κόστους αγοράς της υπηρεσίας 

4. Ευκολία  

5. Να διατηρήσει την ανωνυµία του 

6. Να αποκτήσει άµεσα τις πληροφορίες που θέλει 

7. Να συγκρίνει τις ευκαιρίες αγοράς υπηρεσιών µε άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές του  ηλεκτρονικού 

Μάρκετινγκ που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο κατά  την δηµιουργία µιας 

ιστοσελίδας όσο και για την αξιολόγησή της. Αυτές είναι: 

 

1. Παγκοσµιοποίηση(ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ) 

2. Αποτελεσµατική τµηµατοποίηση της αγοράς 

3. Τοποθέτηση(Positioning) 

4. Aπλοποίηση της διαδικασίας αγοράς της υπηρεσίας 

5. Πρόσθεση αξίας 

6. ∆ιορατικότητα 

7. Σχέση εταιρίας-πελάτη, αφοσίωση και Μάρκετινγκ βάσης δεδοµένων 

8. Εσωτερικό Μάρκετινγκ(κυρίως για τις µεγάλες αγροτουριστικές επιχειρήσεις) 

9. Συνεχής παρακολούθηση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών(capacity) και  της 

αντίστοιχης ζήτησης 

10. Έρευνα Μάρκετινγκ 

11. Ελκυστικότητα 

12. Πολιτική τιµολόγησης(π.χ. έκπτωση για κρατήσεις µέσω της ιστοσελίδας) 

 

Μέχρι σήµερα, έχουν δηµοσιευθεί αρκετές έρευνες πάνω σε συγκεκριµένους 

τοµείς της εκτίµησης και αξιολόγησης ιστοσελίδων όπως είναι ο σχεδιασµός της 

ιστοσελίδας, η χρηστικότητα, το περιεχόµενο, η αισθητική καθώς και πάρα πολύ άλλοι 

µέσω των οποίων οι ερευνητές προσέγγισαν την αξιολόγηση των ιστοσελίδων. Οι πλέον 

ενδιαφέρουσες προτάσεις µοντέλων  αξιολόγησης ιστοσελίδων(website evaluation) είναι: 

 



SERVQUAL (SERVICE QUALITY) 

To συγκεκριµένο µοντέλο δεν αναφέρεται αµιγώς σε αξιολόγηση                 

ιστοσελίδων αλλά κυρίως –όπως προκύπτει και ετυµολογικά- σε αξιολόγηση παροχής 

υπηρεσιών.  Αναπτύχθηκε από τους Zeithaml,Parasuraman και Berry και µπορεί να 

θεωρηθεί ως πρόδροµος του καθαρά διαδικτυακού WEBQUAL. Η µεθοδολογία 

SERVQUAL είναι ένα ανεκτίµητο εργαλείο των διαφόρων επιχειρήσεων για να 

κατανοήσουν καλύτερα τι εκτιµούν οι πελάτες και πόσo καλά  καλύπτονται οι ανάγκες και 

οι προσδοκίες των πελατών. Το SERVQUAL παρέχει ένα πλαίσιο που βασίζεται στις 

απόψεις των πελατών για µια επιχείρηση, στην   αξιολόγηση των βασικών πόρων, και 

στην σύγκριση µεταξύ του τι πιστεύουν οι εργαζόµενοι και τι νιώθουν οι πελάτες. Παρέχει 

επίσης αναλυτικές πληροφορίες σχετικά : 

 

1. Με τις προοπτικές που υπάρχουν για να αγοράσουν την υπηρεσία  οι πελάτες 

2. Με τα επίπεδα απόδοσης της επιχείρησης όπως τα αντιλαµβάνονται οι πελάτες 

3. Με τα σχόλια και τις προτάσεις  των πελατών 

 

Το εργαλείο επιτρέπει στις επιχειρήσεις : 

 

1. Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν που υπάρχουν κενά υπηρεσιών µέσα στην 

επιχείρηση καθώς επίσης και µεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της. 

2. Να θέσουν προτεραιότητες κάλυψης των αναγνωρισθέντων κενών  σε σχέση µε την 

επίπτωση τους στην ποιότητα των υπηρεσιών 

3. Να αναγνωρίσουν τους λόγους  ύπαρξης των κενών 

4. Να διαµορφώσουν  µια σειρά από διαδικασίες για τον διαρκή έλεγχο  της ποιότητας 

των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

∆ιαστάσεις  SERVQUAL 

Οι 5 πιο αντιπροσωπευτικές διαστάσεις κατά τους Trocchia και Janda (2003) για 

το µοντέλο SERVQUAL είναι: 

 

1.  Αξιοπιστία (Reliability) 

2.  Ανταπόκριση (Responsiveness)  

3.  Εγγύηση (Assurance)   



4.  Ενσυναίσθηση (Empathy) 

5. Απτή διάσταση (Tangibility) 

e-SQ 

Ένα άλλο χρήσιµο εργαλείο αξιολόγησης ιστοσελίδων είναι το Web site service 

quality ή e-SQ,  το οποίο διαµορφώθηκε από τους Zeithaml, Parasuraman, και Malhotra 

(2000). Μπορεί να οριστεί ως ο βαθµός στον οποίο  η ιστοσελίδα  (Web site)  επιτρέπει ή 

διευκολύνει τις  αγορές  των   υπηρεσιών  από τον πελάτη-επισκέπτη (Zeithaml  2000). Το 

συγκεκριµένο εργαλείο όµως παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά περιεκτικό δεν 

περιλαµβάνει κάποιες χρήσιµες διαστάσεις της αξιολόγησης . Οι διαστάσεις του e-SQ 

είναι : 

 

1. διαθεσιµότητα και περιεχόµενο πληροφοριών 

2. ευκολία χρήσης ή χρησιµότητα  

3. µυστικότητα/ασφάλεια  

4. γραφικά ιστοσελίδας 

5. εκπλήρωση προσδοκιών-αξιοπιστία 

∆ιαθεσιµότητα και περιεχόµενο πληροφοριών 

Η διαθεσιµότητα και το βάθος των πληροφοριών είναι από τους σηµαντικότερους 

λόγους για αγορές από το διαδίκτυο (Wolfinbarger και Gilly 2001, Li, Kuo, και Russell 

1999,Swaminathan, Lepkowska-White, και Rao 1999, Van den Poel και Leunis 1999, 

Zellweger 1997). Οι  πληροφορίες που µπορεί να αποκτήσει κάποιος µέσω διαδικτύου 

είναι σαφώς περισσότερες από αυτές που θα αποκτούσε διά ζώσης, ειδικά  στην 

περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα οnline ερωτήσεων-απαντήσεων . Η µείωση κόστους 

αναζήτησης για υπηρεσίες (αγροτουριστικές στην περίπτωσή µας) και οι σχετικές µε τις 

υπηρεσίες  πληροφορίες έχουν προσδιοριστεί ως ένα από τα βασικά οφέλη διαδικτυακών  

αγορών (Ariely 2000 , Lynch και Ariely  2000,Alba  1997, , Bakos 1997) Επιπροσθέτως  

αυτά τα στοιχεία προδιαθέτουν τον επισκέπτη της ιστοσελίδας να επαναλάβει την 

επίσκεψή του και ως εκ τούτου να αυξηθεί έτσι η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας. 



Ευκολία χρήσης και χρησιµότητα 

Η ευκολία χρήσης ενός διαδικτυακού τόπου είναι κρίσιµος παράγοντας για την 

επιλογή του από τον επισκέπτη-πελάτη, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη ότι το διαδίκτυο για 

ένα κοµµάτι της αγοράς παραµένει ακόµη και στις µέρες µας ένα σχετικά άγνωστο πεδίο. 

Η επίσηµη έρευνα για την ευκολία χρήσης και χρησιµότητα των ιστοσελίδων είναι σχετικά 

περιορισµένη µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται πρόβληµα στην ποσοτικοποίηση της 

συγκεκριµένης διάστασης. Μελέτες  που έχουν γίνει δείχνουν ότι είναι απαραίτητος ένας 

διαχωρισµός της  ευκολίας χρήσης όπως την αντιλαµβάνεται ο πελάτης από το πως 

αντιλαµβάνεται την χρησιµότητα. Η σπουδαιότητα της ευκολίας χρήσης και της 

χρησιµότητας στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και µέχρι το βαθµό που οι online 

αγορές µπορούν να θεωρηθούν συνδεδεµένες µε τη χρησιµοποίηση  νέας τεχνολογίας, 

δείχνουν ότι η αξιολόγηση των ιστοσελίδων θα επηρεαστεί πιθανώς από το πόσο εύκολα  

αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και πόσο αποτελεσµατικά είναι όσον αφορά την 

επίτευξη των αγοραστικών στόχων των πελατών. Η ευκολία χρήσης  συχνά συγχέεται µε 

τη  χρησιµότητα στην σχετική βιβλιογραφία. (Swaminathan 1999). Οι λειτουργίες 

αναζήτησης  της ιστοσελίδας, η ταχύτητα  φόρτωσης, το design και η οργάνωσή της  

επηρεάζουν  τη χρησιµότητα (Jarvenpaa και Todd 1997). 

Μυστικότητα-Ασφάλεια 

Η µυστικότητα και η ασφάλεια είναι βασικά  κριτήρια  αξιολόγησης στην παροχή 

υπηρεσιών µέσω διαδικτύου(Montoya-Weiss και λοιποί 2000,Culnan 1999, Culnan και 

Armstrong 1999, Hoffman,Novak, και Peralta 1999 , Quelch και Klein 1996). Η 

µυστικότητα περιλαµβάνει την προστασία των προσωπικών  πληροφοριών (δηλαδή το να  

µην είναι προσβάσιµη η προσωπική πληροφορία που λαµβάνεται από τους καταναλωτές-

πελάτες από άλλες ιστοσελίδες), την προστασία της ανωνυµίας, και την παροχή  

συγκατάθεσης του πελάτη σε αντίθετη περίπτωση.(Friedman, Kahn, και Howe 2000). Η 

ασφάλεια  περιλαµβάνει την προστασία των χρηστών από τον κίνδυνο απάτης   από τη 

χρήση της πιστωτικής κάρτας τους ή άλλων οικονοµικών πληροφοριών από τρίτους. Αν 

δεν εκπληρωθεί αυτό το κριτήριο πιθανότατα  οι επισκέπτες- πελάτες  να στραφούν  ή σε 

άλλες ιστοσελίδες ή σε άλλο τρόπο αγοράς υπηρεσιών.   



Γραφικά- Εµφάνιση 

Τα γραφικά και η εµφάνιση µιας ιστοσελίδας ασκούν µεγάλη επίδραση στους 

επισκέπτες µιας ιστοσελίδας-ιδιαίτερα στις τουριστικές, άρα και στις αγροτουριστικές-  

(Ariely 2000,  Lynch και Ariely το2000, Montoya- Weiss και λοιποί 2000, Novak και 

λοιποί 2000, Hoque και Lohse 1999,  Schlosser και Kanfer 1999, Hoffman και Novak 

1996). Ο συγκεκριµένος παράγοντας περιλαµβάνει στοιχεία όπως  το χρώµα και τις κάθε 

είδους γραφικές παραστάσεις που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα.       

Εκπλήρωση προσδοκιών-αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία παραµένει ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης 

ιστοσελίδων και δεν θα µπορούσε να παραληφθεί ούτε από το συγκεκριµένο µοντέλο. .  Οι 

Wolfinbarger και Gilly (2002) υποστηρίζουν ότι η αξιοπιστία-εκπλήρωση προσδοκιών 

είναι ο δεύτερος ισχυρότερος παράγοντας για να ξανααγοράσει κάποιος υπηρεσίες από µία 

συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Η αξιοπιστία θα µπορούσε να οριστεί ως η δυνατότητα να 

υλοποιηθεί  η υποσχόµενη υπηρεσία ακριβώς όπως είχε περιγραφεί από τον πάροχο.. H 

αξιοπιστία περιλαµβάνει επίσης την τεχνική αξιοπιστία, καθώς και τη σωστή λειτουργία 

της ιστοσελίδας. 

Άλλοι παράγοντες 

Κάποιοι άλλοι κρίσιµοι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη από το συγκεκριµένο 

µοντέλο είναι η πρόσβαση (access), η  δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης (responsiveness) 

και η εξατοµίκευση (personalization) (Mulvenna, Anand, και Buchner 2000). 

Μερικά µοντέλα µέτρησης e-SQ είναι ειδικά (ad-hoc)  

Ο Rice (1997), παραδείγµατος χάριν, ερεύνησε τους επισκέπτες σε 87 ιστοχώρους 

για να καθορίσει τους παράγοντες που θα προκαλούσαν τη νέα επίσκεψη. Τα κριτήριά του 

του περιελάµβαναν  το  περιεχόµενο- πληροφορίες, που ήταν το αρχικό κριτήριο κάθε 

νέας επίσκεψης, και  η ευχάριστη εµπειρία στην πρώτη επίσκεψη, η οποία ήταν το δεύτερο 

σηµαντικότερο κριτήριο. Σε ένα περιεκτικότερο πλαίσιο, οι Liu και Arnett (2000) 

ερεύνησαν  1000 επιχειρήσεις για να εξακριβώσoυν τους κρίσιµους παράγοντες στην 

επιτυχία της ιστοσελίδας  στους επισκέπτες. Πέντε παράγοντες ή διαστάσεις µετρήθηκαν 

και βρέθηκαν να είναι βασικοί. Κατ'αρχάς, η ποιότητα των πληροφοριών στη σχετική, 

ακριβή, έγκαιρη, προσαρµοσµένη και  πλήρη παρουσίαση πληροφοριών. Η υπηρεσία, ο 



δεύτερος παράγοντας, ο οποίος µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τη γρήγορη απόκριση. Τρίτον, 

η χρήση συστηµάτων περιλαµβάνει την ασφάλεια, σωστή συναλλαγή, έλεγχο πελατών στη 

συναλλαγή και  τη µυστικότητα. Τέταρτο,  η ευχάριστη περιήγηση   (playfulness) που 

γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές καθορίζεται από την αίσθηση απόλαυσης των 

πελατών και της αλληλεπίδρασης. Τέλος,  η σχεδίαση της ιστοσελίδας  περιλαµβάνει τα 

links , τις προσαρµοσµένες λειτουργίες αναζήτησης και την ταχύτητα πρόσβασης.. 

Κλίµακα του BizRate.com 

Η κλίµακα του BizRate.com είναι µια ευρέως αναφερόµενη κλίµακα στη διεθνή 

βιβλιογραφία όσον αφορά στον τοµέα της αξιολόγησης ιστοσελίδων. Με τη 

χρησιµοποίηση των επισκεπτών ως εκτιµητών στις διάφορες  ιστοσελίδες , η κλίµακα  

καταφέρνει να προσδιορίσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των  ιστοσελίδων. Η 

κλίµακα του BizRate έχει τις παρακάτω διαστάσεις: ευκολία πραγµατοποίησης 

παραγγελίας, επιλογής υπηρεσιών, πληροφορίες σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, 

τιµή, απόδοση ιστοσελίδας, έγκαιρη παράδοση της υπηρεσίας, , υποστήριξη πελατών, 

πολιτικές µυστικότητας και προσωπικών δεδοµένων, ικανότητα << φόρτωσης>>  της 

ιστοσελίδας και  βαθµός ευκολίας  του χειρισµού της. 

Επιπρόσθετα οι ερευνητές του BizRate  αξιολογούν τις ιστοσελίδες λαµβάνοντας 

υπόψη τις µεθόδους παραγγελίας (on-line, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέφωνο, fax), των 

µεθόδων παροχής  υπηρεσιών (π.χ., άµεσες, προτεραιότητα την επόµενη ηµέρα), των 

µεθόδων πληρωµής (π.χ., πιστωτικές κάρτες)καθώς  και πρόσθετα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα (προστασία προσωπικών δεδοµένων πελάτη, ζωντανή (live) βοήθεια πελατών, 

διαθεσιµότητα 24 ώρες την ηµέρα, online σύστηµα ανεύρεσης εντολών, ασφαλής 

πληρωµή παραγγελίας, αναζήτηση στο site, , υπηρεσίες δώρων,  εγγυηµένη ασφάλεια). Η 

έρευνα χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του BizRate έχει δείξει ότι ο βασικότερος λόγος 

επιστροφής του επισκέπτη στην ιστοσελίδα είναι η πελατειακή υποστήριξη, ενώ- σε 

αντίθεση µε ότι ίσως ανέµενε κανείς- ο λιγότερος σηµαντικός λόγος είναι η τιµή της 

υπηρεσίας. 

Gomez.com 

         Το Gomez.com παρέχει ένα εναλλακτικό σύστηµα αξιολόγησης που 

χρησιµοποιεί τους ίδιους τους αξιολογητές περισσότερο παρά τους επισκέπτες των 

ιστοσελίδων για να αξιολογήσει τους διαδικτυακούς τόπους. Οι αξιολογητές της 



επιχείρησης µετρούν την απόδοση του site  βασιζόµενοι  στο αν πληρούνται διάφορα 

κριτήρια ή όχι.. Η µέτρηση περιλαµβάνει την άµεση εξέταση της ιστοσελίδας,  τον έλεγχο 

της απόδοσης σε διάφορες σελίδες της ιστοσελίδας, την  τιµολόγηση των παρεχοµένων 

υπηρεσιών,  την αλληλεπίδραση ιστοσελίδας-πελατών και ένα ερωτηµατολόγιο που 

συµπληρώνεται από τον φορέα της ιστοσελίδας. Ο δείκτης που λαµβάνεται από αυτήν  την 

διαδικασία πολλαπλασιάζεται έπειτα µε τον συντελεστή σπουδαιότητας του πελάτη (δηλ., 

πώς θα µπορούσε ένας σοβαρός αγοραστής να εκτιµήσει τη σπουδαιότητα καθενός από τα 

µετρήσιµα κριτήρια του µοντέλου). Οι κατηγορίες που µετριούνται από το Gomez είναι  

ταξινοµηµένες ως εξής: 

 

1. ευκολία χρήσης (λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, πλοήγηση, αλληλεπιδραση)  

2. αποδοτική πρόσβαση στις πληροφορίες 

3. εµπιστοσύνη πελατών (εύρος και βάθος των επιλογών εξυπηρέτησης πελατών, 

συµπεριλαµβανοµένων των καναλιών των αλληλεπιδράσεων, συνέπεια και  

ακρίβεια απάντησης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πολιτικές µυστικότητας, 

εγγυήσεις) 

4. αξιοπιστία (χρόνος-ταχύτητα φόρτωσης και ασφάλεια) 

5. χρονική διάρκεια  που  η ιστοσελίδα  είναι σε λειτουργία, (διαθεσιµότητα των 

υπηρεσιών, διαθεσιµότητα της online απάντησης στα αιτήµατα, αναλυτικές 

πληροφορίες) 

6. υπηρεσίες αλληλεπίδρασης  (online βοήθεια , εξατοµίκευση των πληροφοριών, 

επαναχρησιµοποίηση της πληροφορίας από τον πελάτη για να διευκολύνει πιθανές 

µελλοντικές αλληλεπιδράσεις, θέσπιση κινήτρων) 

7. γενικό κόστος  

CIO.com 

Το ερευνητικό κέντρο παγκόσµιας συµπεριφοράς (Cyber Behavior Research 

Center) έχει πραγµατοποιήσει επίσης µια έρευνα για να µετρήσει τη ποιότητα 

εξυπηρέτησης που παρέχεται από τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Μετρά τα ακόλουθα 

στοιχεία: προβλήµατα κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, προβλήµατα που 

παρουσιάζονται  µετά την τοποθέτηση της παραγγελίας (π.χ. παράδοση της  λανθασµένης  

επιλογής υπηρεσίας), τη δυνατότητα  του πελάτη-επισκέπτη να έρθει σε επαφή µε τον 

αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών online τοποθετώντας µια παραγγελία καθώς και τη 



δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε την εξυπηρέτηση πελατών µετά από την τοποθέτηση της 

παραγγελίας. Άλλη έρευνα από το συγκεκριµένο ερευνητικό κέντρο εστιάζει µόνο στην 

ευκολία της πλοήγησης και αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:-ερωτήµατα: (1) είναι η  

άµεση πλοήγηση σε µία ιστοσελίδα σηµαντική για τον πελάτη-επισκέπτη; (2) 

λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο ιστοσελίδας  που επισκέπτεται συχνότερα ο πελάτης, ποιον 

τύπο πλοήγησης  προτιµά; (3) σε ποιο βαθµό ο πελάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει µια 

µηχανή αναζήτησης για να βρει αυτό που ψάχνει; 

WEBQUAL    

Οι Lociacono και λοιποί (2000) καθιέρωσαν µια κλίµακα που λέγεται WEBQUAL-

ίσως η σηµαντικότερη προσπάθεια που έχει γίνει µέχρι σήµερα στο χώρο αξιολόγησης 

ιστοσελίδων- χρησιµοποιώντας ως θεωρητικό υπόβαθρο την «Θεωρία της 

∆ικαιολογηµένης ∆ράσης»(Theory of Reasoned Action, TRA) και το «Μοντέλο της 

Αποδοχής της Τεχνολογίας» (Technology Acceptance Model, TAM) του Davis (1989).Το 

συγκεκριµένο µοντέλο έχει 12 διαστάσεις: 

 

1. την ενηµερωτική προσαρµογή στο στόχο (informational fit to task), 

2. την αλληλεπίδραση (interaction), 

3. την εµπιστοσύνη (trust), 

4. την ταχύτητα απόκρισης (response time), 

5. το σχέδιο (design), 

6. τη διαισθητικότητα (intuitiveness), 

7. την οπτική ελκυστικότητα (visual appeal), 

8. τη δυνατότητα για καινοτοµίες (innovativeness), 

9. τη ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) (flow)  (emotional appeal)), 

10. την ολοκληρωµένη επικοινωνία (integrated communication), 

11. τις επιχειρηµατικές διαδικασίες (business Processes), 

12. και την  δυνατότητα υποκατάστασης (substitutability). 

 

Η ενηµερωτική προσαρµογή  στο στόχο περιλαµβάνει την καταλληλότητα των 

πληροφοριών, την ποιότητα των πληροφοριών, και την παρουσίαση των πληροφοριών. Η 

αλληλεπίδραση είναι ο βαθµός στον οποίο οι χρήστες της ιστοσελίδας µπορούν  να 

επικοινωνήσουν µε τους ανθρώπους  της ιστοσελίδας, να ψάχνουν αµφίδροµα για 



πληροφορίες και  να πραγµατοποιούν συναλλαγές µέσω της ιστοσελίδας. Η 

διατήρηση της εµπιστευτικότητας  των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες 

της ιστοσελίδας είναι ένας σηµαντικός παράγοντας της διάστασης εµπιστοσύνης. Η 

ταχύτητα απόκρισης είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτωση της ιστοσελίδας στο 

browser ενός χρήστη και επίσης ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσει τις επόµενες 

συναλλαγές. Το σχέδιο(design) περιλαµβάνει την αισθητική της ιστοσελίδας, 

συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης πληροφοριών και της πλοήγησης. Η 

διαισθητικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα των χρηστών της ιστοσελίδας να κατανοούν 

εύκολα πώς να κινηθούν στο site. Η οπτική ελκυστικότητα αναφέρεται στην παρουσίαση 

των γραφικών και του κειµένου στην ιστοσελίδα. Η δυνατότητα για καινοτοµίες είναι το 

στοιχείο που µπορεί να κάνει εφικτή τη διαφοροποίηση της ιστοσελίδας από άλλες 

συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργικότητας και της µοναδικότητάς της. Η διάσταση ροής 

αφορά στο εάν  η χρήση της ιστοσελίδας οδηγεί σε µια ευχάριστη και συναρπαστική 

εµπειρία . Η πώληση ή  έστω και η επικοινωνία µέσω διαδικτύου απαιτεί οι σχεδιαστές της 

ιστοσελίδας  να λάβουν υπόψιν τους  το πώς  η ιστοσελίδα συνδυάζεται µε τη γενική 

επιχειρησιακή διαδικασία. της εταιρίας.Η διάσταση επιχειρησιακής διαδικασίας µετρά τη 

συµπληρωµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται στην ιστοσελίδα  µε τη γενική 

επιχειρησιακή στρατηγική. Τέλος, η υποκατάσταση είναι το µέτρο της 

αποτελεσµατικότητας της αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας  έναντι των άλλων  

διατιθέµενων µέσων όπως τα φυσικά καταστήµατα(στην περίπτωσή µας τα 

αγροτουριστικά γραφεία) ή οι τηλεφωνικές κρατήσεις. 

.comQ 

 Οι Wolfinbarger και Gilly (2002) για να αναπτύξουν την κλίµακα .comQ 

χρησιµοποίησαν διαδικτυακές και εξωδιαδικτυακές οµάδες εστίασης καθώς και µια 

διαδικτυακή  έρευνα χρησιµοποιώντας δείγµα επισκεπτών-πελατών. Η κλίµακα 

περιλαµβάνει τέσσερις παράγοντες: 

 

1. σχέδιο ιστοσελίδας (Web site design)  

2. αξιοπιστία (reliability) (που περιλαµβάνει την ακριβή αντιπροσώπευση της 

υπηρεσίας, την έγκαιρη παράδοση καθώς και τις ακριβείς παραγγελίες) 

3. µυστικότητα/ασφάλεια (privacy/security) (αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης 

στην ιστοσελίδα) και  



4. εξυπηρέτηση πελατών (customer service) (που συνδυάζει την ικανότητα του 

προσωπικού για επίλυση προβληµάτων µε την επίδειξη του αντίστοιχου 

ενδιαφέροντος) 

 

Κάθε ένας από αυτούς τους 4 παράγοντες περιλαµβάνει 14 ιδιότητες.  

SITE-QUAL 

         Χρησιµοποιώντας δείγµα φοιτητών οι Υοο και Donthu (2001) ανέπτυξαν µία 

κλίµακα ,το SITE-QUAL για να µετρήσουν την  ποιότητα µιας ιστοσελίδας αγορών στο 

διαδίκτυο όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους επισκέπτες-πελάτες. Η κλίµακα  

περιλαµβάνει εννιά στοιχεία µε τέσσερις διαστάσεις: ευκολία χρήσης,  σχεδιασµός 

αισθητικής, ταχύτητα επεξεργασίας και ασφάλεια.  

 

e-SERVQUAL 

 

Οι Zeithaml, Parasuraman και Malhotra (2000, 2002) ανέπτυξαν το µοντέλο 

µέτρησης ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-SERVQUAL, για να µελετήσουν πώς οι 

πελάτες αξιολογούν την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτό το µοντέλο 

αναπτύχθηκε µέσα από µια διαδικασία τριών φάσεων, η οποία περιελάµβανε ερευνητικές 

οµάδες εστίασης ,συλλογής και ανάλυσης εµπειρικών δεδοµένων. Περιλαµβάνει επτά 

διαστάσεις: 

 

1. αποτελεσµατικότητα (efficiency), 

2. αξιοπιστία (reliability), 

3. εκπλήρωση (fulfillment), 

4. µυστικότητα (privacy), 

5. ανταπόκριση (responsiveness), 

6. αποζηµίωση (compensation) και 

7. επικοινωνία-επαφή (contact). 

 

Οι πρώτες τέσσερις διαστάσεις   χρησιµοποιούνται για να αξιολογήσουν  το πώς 

αντιλαµβάνονται οι  πελάτες   την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται  από τις 

ιστοσελίδες. Αυτές οι διαστάσεις περιλαµβάνουν τα κριτήρια που χρησιµοποιούν οι 



πελάτες για να αξιολογήσουν την ιστοσελίδα  όταν δεν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα  

κατά τη χρήση της . Η αποτελεσµατικότητα  αναφέρεται στην δυνατότητα πρόσβασης των 

πελατών στην  ιστοσελίδα, στο να βρουν την πληροφορία που θέλουν και  στο να 

<<βγουν>> από την ιστοσελίδα  καταβάλλοντας  την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Η 

αξιοπιστία συνδέεται µε την  λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Η εκπλήρωση  

περιλαµβάνει την ακρίβεια των παρεχοµένων  υπηρεσιών  καθώς και  την συνέπεια  όσον 

αφορά στον  χρόνο παράδοσής τους. Η µυστικότητα συνδέεται µε τη διαβεβαίωση ότι τα 

δεδοµένα της συναλλαγής είναι εµπιστευτικά  και ότι οι πληροφορίες σχετικά µε την 

πιστωτική κάρτα  του πελάτη είναι ασφαλείς. Η ανταπόκριση αναφέρεται στην ικανότητα 

να παρέχεται  άµεσα κατάλληλη πληροφόρηση στους πελάτες όταν αυτοί την αιτούνται. Η 

αποζηµίωση αναφέρεται στην επιστροφή χρηµάτων(για τις αγροτουριστικές ιστοσελίδες 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αποζηµίωση για έξοδα ταξιδίου). Η επικοινωνία 

συνδέεται µε την ικανότητα των πελατών να µιλούν ηλεκτρονικά  µε τον πάροχο της 

υπηρεσίας. 

WebQEM 

Οι Olsina & Rossi (2002) ανέπτυξαν µια ποσοτική µέθοδο για την αξιολόγηση της 

ποιότητας των ιστοσελίδων, γνωστή ως WebQEM (Web Quality Evaluation Method). Η 

ερευνητική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για τη διαµόρφωση του µοντέλου 

χωρίστηκε σε τρείς φάσεις. Στην πρώτη, καθορίστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Χρηστικότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοπιστία και Αποδοτικότητα είναι οι τέσσερις 

κατηγορίες γνωρισµάτων που ξεχώρισαν οι δύο ερευνητές. Στην επόµενη φάση, διέκριναν 

όλες τις µεταβλητές βάσει της τιµής ενός δείκτη που δηµιούργησαν για κάθε µεταβλητή µε 

σκοπό να σταθµίσουν την συµµετοχή της κάθε µεταβλητής στην συνολική ποιότητα της 

ιστοσελίδας. Τα αποτελέσµατα αυτού του δείκτη κατηγοριοποιούσαν τις µεταβλητές σε µη 

ικανοποιητικές, οριακές και ικανοποιητικές. Παραδείγµατος χάριν, ο δείκτης των 

«σπασµένων» συνδέσεων είναι το κλάσµα µε αριθµητή το πλήθος αυτών και παρονοµαστή 

το σύνολο όλων των συνδέσεων της σελίδας. Όταν  το αποτέλεσµα  ήταν πάνω από 20% 

θεωρούνταν µη ικανοποιητικό ενώ κοντά στο 20% θεωρούνταν οριακό. Έτσι 

δηµιουργήθηκε ένα πρώτο κριτήριο αξιολόγησης για να  γίνει η µετάβαση στην τρίτη 

φάση. Σε αυτή την φάση, έγινε  µια συνολική αξιολόγηση  για ολόκληρο το δείγµα, µε 

χρήση του προαναφερθέντος  δείκτη ως µεταβλητή σπουδαιότητας κάθε γνωρίσµατος. Σαν 



αποτέλεσµα της µελέτης  προέκυψε µια φόρµουλα αξιολόγησης των ιστοσελίδων η οποία 

ενσωµατώθηκε σε ένα υποστηρικτικό εργαλείο, το  WebQEM Tool. 

EWAS 

Οι  Chan & Law (2006), στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν και αυτοί ένα  

µοντέλο αξιολόγησης ιστοσελίδων, το Αυτόµατο Σύστηµα Αξιολόγησης Ιστοσελίδων ή 

EWAS(Automatic Website Evaluation System) δηµιούργησαν ένα εργαλείο το οποίο 

κάνοντας ανάλυση του πηγαίου κώδικα της ιστοσελίδας, αξιολογεί  την ποιότητά της, 

χρησιµοποιώντας κυρίως το µέγεθος και την διάταξη του κειµένου, των πολυµέσων και 

των γραφικών καθώς και τον συνδυασµό των χρωµάτων που υπάρχουν σε κάθε 

ιστοσελίδα. ∆ίνεται έµφαση δηλαδή στην αποτελεσµατικότητα της αλληλεπίδρασης  µε 

τον χρήστη, στην ευκολία πλοήγησης και στην «φιλικότητα» της ιστοσελίδας, παρά στην 

αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας της.  

Μοντέλο του Wan 

Το 2002 ο Wan συνέταξε µια µελέτη που αφορούσε τις ιστοσελίδες ξενοδοχειακών  

επιχειρήσεων της Ταϊβάν. Το δείγµα αποτελούνταν από ιστοσελίδες 60 διεθνών 

ξενοδοχείων και 78 τουριστικών πρακτορείων  ορίζοντας σαν κριτήριο ένα ελάχιστο 

κεφάλαιο που θα έπρεπε να διαθέτουν οι παραπάνω επιχειρήσεις. Στην ανάλυση του 

χρησιµοποίησε τρεις κύριες κατηγορίες. Τη διασύνδεση-αλληλεπίδραση χρήστη-

ιστοσελίδας, την  ποσότητα και την ποικιλία των πληροφοριών που παρέχει η κάθε 

ιστοσελίδα, την ύπαρξη διαδικτυακού συστήµατος κράτησης και την αποτελεσµατικότητα 

του παραπάνω συστήµατος. Με την βοήθεια µιας κλίµακας 5 βαθµίδων αξιολόγησε όλα τα 

γνωρίσµατα των ιστοσελίδων. Κύρια µειονεκτήµατα αυτής της έρευνας αποτέλεσαν ο 

µικρός αριθµός των κριτηρίων αξιολόγησης αλλά και το µέγεθος του δείγµατος. Παρόλα 

αυτά, η έρευνα αυτή αποτελεί µια πολύ καλή µελέτη πάνω στην αξιολόγηση των 

ιστοσελίδων του τουριστικού-άρα και του αγροτουριστικού- τοµέα, αλλά σε σχετικά  

µικρή κλίµακα. 

 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Όλα τα παραπάνω µοντέλα προσεγγίζουν αρκετά ικανοποιητικά τις απαιτήσεις που 

πρέπει να πληρεί  ένα εργαλείο αξιολόγησης ιστοσελίδων αγροτουριστικών επιχειρήσεων. 

Το  webqual   θεωρείται από τα αποδοτικότερα εργαλεία που υπάρχουν σήµερα στο χώρο. 



Αυτό θα χρησιµοποιηθεί σαν βάση για την αξιολόγηση του δείγµατος των ελληνικών 

αγροτουριστικών επιχειρήσεων που έχει επιλεχθεί. Κρίνεται όµως απαραίτητο να 

συµπεριληφθεί σε αυτό και το κριτήριο της πολυγλωσσικότητας ,που κρίνεται απαραίτητο 

για µια τουριστική ιστοσελίδα καθώς και η κατηγορία του χρηστικότητας. Επιπλέον µια 

ιστοσελίδα αγροτουρισµού θα πρέπει να έχει απαραίτητα και ένα link για τοπικό δελτίο 

καιρού. Άρα λοιπόν το  µοντέλο µας  θα αποτελείται από τις εξής διαστάσεις(κατηγορίες): 

 

1.  την ενηµερωτική προσαρµογή στο στόχο(ουσιαστικά το περιεχόµενο της 

ιστοσελίδας (informational fit to task) (εδώ συµπεριλαµβάνεται και το link µε 

δελτίο καιρού) 

2. την αλληλεπίδραση (interaction) 

3. την τήρηση µυστικότητας (trust) 

4. την ταχύτητα απόκρισης (response time) 

5. το σχέδιο (design) 

6. τη διαισθητικότητα (intuitiveness) (εδώ συµπεριλαµβάνεται και η 

πολυγλωσσικότητα) 

7. τη δυνατότητα για καινοτοµίες (innovativeness) 

8. τη ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) (flow)  (emotional appeal)) 

9. την υποκατάσταση (substitutability) 

 

 Επιπροσθέτως στις ιστοσελίδες του δείγµατος  που επιλέχθηκε στάλθηκε µήνυµα 

µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), µε το οποίο ζητήθηκαν πληροφορίες για 

κρατήσεις και τιµές από τις επιχειρήσεις για να µετρηθεί  η ταχύτητα και η ανταπόκρισή 

τους. Τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. 

Οι ιστοσελίδες ελληνικών αγροτουριστικών επιχειρήσεων που  αποτελούν το 

δείγµα της παρούσας εργασίας είναι: 

 

1. www.eumelia.com 

2. www.KtimaKares.gr 

3. www.Naxos- filoxenia.com 

4. www.amfikaia.gr 

5. www.vamossa.gr 

6. www.ktimanikola.gr 

7. www.amanita.gr 



8. www.xenonaskypseli.gr 

9. www.mantania-ae.gr 

10. www.ap-dasos.gr 

11. www.cherryland.gr 

12. www.ktima-kalaitzi.gr 

13. www. Avantiswines.gr 

 

Α. Επιχείρηση Homeodynamic development (Eυµελία)  

Α.1 Περιεχόµενο 

 

 Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι κατάλληλες και ποιοτικές(έγκυρες και 

κατανοητές). Ο τρόπος που παρουσιάζονται είναι µεν καλαίσθητος αλλά επειδή 

χρησιµοποιείται η τεχνική της <<ανάδυσης>>-στην αρχική επιλογή της ιστοσελίδας 

χρησιµοποιείται ακόµη περισσότερο-, ο επισκέπτης σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να 

κουραστεί. Παρέχονται πάντως οι απαραίτητες ταξιδιωτικές οδηγίες µε αντίστοιχο 

σχεδιάγραµµα, ενώ υπάρχει και αντίστοιχο link για google map.Στα συν της ιστοσελίδας 

είναι σίγουρα και το απαραίτητο link µε το τοπικό δελτίο καιρού, ενώ υπάρχουν και 

γενικές πληροφορίες για το κλίµα στην περιοχή. Η ιστοσελίδα διαθέτει τις τιµές για κάθε 

κατάλυµα χωρίς να χρειαστεί ο επισκέπτης να ρωτήσει. Επίσης διαθέτει  επαρκές 

φωτογραφικό υλικό από όλα τα καταλύµατα. Υπάρχουν επίσης προτάσεις για επισκέψεις 

σε κοντινούς και  ενδιαφέροντες προορισµούς καθώς και link για τα forum που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 

Α.2Αλληλεπίδραση- επικοινωνία 

Η αλληλεπίδραση ιστοσελίδας-επισκέπτη είναι εξαιρετική. Ο επισκέπτης µπορεί 

να επιλέξει από µια σειρά διαφορετικών τρόπων για να την πραγµατοποιήσει. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το e-mail που στάλθηκε στην επιχείρηση απαντήθηκε εντός 10 

λεπτών και η απάντηση ήταν πλήρης.  Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι 

επικοινωνίας και φυσικά η δυνατότητα αγοράς της υπηρεσίας µέσω της ιστοσελίδας. 

 

 

 



Α.3 Τήρηση µυστικότητας 

Είναι δύσκολο να µετρηθεί.Η ιστοσελίδα πάντως δεν κάνει καµία νύξη για τέτοιου 

είδους πολιτική. 

 

Α.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ταχύτητα απόκρισης είναι κι αυτή ικανοποιητική. Ο επισκέπτης από τη στιγµή 

που θα επιλέξει την ιστοσελίδα δεν θα χρειαστεί να περιµένει. 

 

Α.5 Σχέδιο 

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι αρκετά καλαίσθητη και πρακτική. Η οργάνωση 

των πληροφοριών σε πολύ καλό επίπεδο και η πλοήγηση εύκολη. Μοναδικό µειονέκτηµα 

που παρουσιάζεται είναι η αρκετά αργή <<ανάδυση της πρώτης σελίδας>> που ίσως 

κουράζει ενώ στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης δεν είναι εξοικειωµένος µε το 

διαδίκτυο, µπορεί να αποθαρρυνθεί και να την εγκαταλείψει. 

 

Α.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η χρήση της ιστοσελίδας είναι εύκολη. Το µειονέκτηµα εδώ είναι η απουσία της 

πολυγλωσσικότητας(υπάρχει επιλογή µόνο στα αγγλικά και στα ελληνικά). Η επιλογή στα 

γερµανικά και ίσως στα γαλλικά κρίνεται απαραίτητη καθώς παραδοσιακά αυτοί οι λαοί 

ενδιαφέρονται τόσο για τον αγροτουρισµό όσο και για περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 

τόπους µε έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

 

Α.7 Οπτική ελκυστικότητα 

Η ιστοσελίδα είναι ιδιαίτερα ελκυστική οπτικά. Χρησιµοποιεί απλά χρώµατα και 

απαλό και ξεκούραστο στο µάτι φόντο. 

 

Α.9 Καινοτοµίες 

Σαν καινοτοµία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το link που υπάρχει για τους 

διαδικτυακούς τόπους που συµµετέχει η επιχείρηση. 

 

Α.10 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η χρήση της ιστοσελίδας είναι αρκετά διασκεδαστική. ∆ίνεται η εντύπωση στον 

επισκέπτη της συµµετοχής του σε αυτή.  

 



Α.11 Υποκατάσταση 

Η αγορά υπηρεσιών µέσω της ιστοσελίδας κρίνεται συµφερότερη λόγω της 

αµεσότητας που παρουσιάζει και διότι παρέχει στον πελάτη-επισκέπτη όλες τις 

απαιτούµενες πληροφορίες για να κανει την επιλογή της αρεσκείας του. 

Β. KtimaKares.gr. 

Β.1 Περιεχόµενο 

Η καταλληλότητα των πληροφοριών βρίσκεται σε     ικανοποιητικό επίπεδο, αφού 

ο επισκέπτης θα βρει  στην ιστοσελίδα πληροφορίες που λογικά θα καλύψουν τις απορίες 

του. Η ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών είναι επίσης  ικανοποιητική αφού, στον 

βαθµό που αυτό µπορούσε να ελεγχθεί, είναι και έγκυρες και κατανοητές. Ο τρόπος που 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες είναι κι αυτός  ικανοποιητικός χωρίς όµως να παρουσιάζει 

κάτι ιδιαίτερο (υπάρχουν φωτογραφίες τόσο του περιβάλλοντος χώρου όσο και των 

δωµατίων). Στα αρνητικά της ιστοσελίδας αναµφίβολα περιλαµβάνεται και  η απουσία του 

απαραίτητου  link  µε την πρόγνωση του καιρού. 

 

Β.2 Αλληλεπίδραση-επικοινωνία 

Η  αλληλεπίδραση  µεταξύ επισκέπτη και  του παρόχου της ιστοσελίδας  δεν 

κρίνεται  ικανοποιητική. Αν και θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα  εκτέλεσης συναλλαγών 

και παροχής πληροφοριών στο e-mail που στάλθηκε δεν ήρθε ποτέ απάντηση. 

 

Β.3 Τήηση µυστικότητας 

Η  τήρηση µυστικότητας είναι εξαιρετικά δύσκολο να µετρηθεί. Αποφασιστικής 

σηµασίας όµως είναι το γεγονός ότι η συγκεκριµένη ιστοσελίδα-όπως και αρκετές άλλες 

του δείγµατος –δεν κάνει καν µνεία για το συγκεκριµένο θέµα(θα µπορούσε π.χ. να 

αναγράφεται σε εµφανές σηµείο της ιστοσελίδας η πολιτική της επιχείρησης σε θέµατα 

εχεµύθειας).  

 

Β.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ταχύτητα απόκρισης είναι ικανοποιητική αφού ο χρόνος φόρτωσης της 

ιστοσελίδας είναι σχεδόν µηδενικός. 

 

 



Β.5 Σχέδιο 

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι σε καλό επίπεδο, χωρίς όµως να παρουσιάζει 

κάτι ιδιαίτερο. Η οργάνωση  των πληροφοριών είναι καλή και η αντίστοιχη επιλογή στην 

πρώτη σελίδα ευδιάκριτη.  Η πλοήγηση είναι εύκολη αν και θα µπορούσε να αποφευχθεί  

η µάλλον υπερβολική επικάλυψη των πληροφοριών που παρουσιάζεται. 

 

Β.6 ∆ιαισθητικότητα 

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δεν θα δυσκολευτεί  στο να κατανοήσει πως θα κινηθεί 

στην ιστοσελίδα, αφού η λειτουργικότητά της είναι ικανοποιητική και η ιστοσελίδα είναι  

σχετικά απλά<< στηµένη>>. Σε αυτό βοηθά και η δυνατότητα χρησιµοποιήσεως 

τεσσάρων διαφορετικών αλλά και βασικών γλωσσών. 

 

Β.7 Οπτική ελκυστικότητα 

Η ιστοσελίδα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική οπτικά, χωρίς όµως να απωθεί  τον 

επισκέπτη. 

 

Β.8 Καινοτοµίες 

Η   ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει καµία καινοτοµία. Ροή (συναισθηµατική 

ελκυστικότητα) Η ροή της ιστοσελίδας είναι ευχάριστη αλλά µάλλον συνηθισµένη. 

 

Β.9 Υποκατάσταση 

  Και εδώ όπως και στις περισσότερες ιστοσελίδες , η χρησιµοποίηση του 

διαδικτύου για πώληση υπηρεσιών παρέχει το πλεονέκτηµα του σχεδόν µηδενικού χρόνου 

πραγµατοποίησής της. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα τη στιγµή που θα αποφασίσει να 

διαµείνει στις εγκαταστάσεις µιας αγροτουριστικής επιχείρησης, να αγοράσει αυτή την 

υπηρεσία µέσω της ιστοσελίδας της. Συµπερασµατικά σε ότι αφορά στη συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα είναι προτιµότερο κάποιος να αγοράσει την υπηρεσία µέσω αυτής παρά µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

 

 

 

 

 



Γ. Νaxos filoxenia  

Γ.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης ιστοσελίδας έχει καλό δείκτη καταλληλότητας 

πληροφοριών αλλά παραµένει µάλλον φτωχό. Στα µειονεκτήµατα της ιστοσελίδας 

σίγουρα συµπεριλαµβάνεται η απουσία του link για την πρόγνωση  του καιρού. 

 

Γ.2 Αλληλεπίδραση-Επικοινωνία 

Το θεωρητικό υπόβαθρο για την πραγµατοποίηση της αλλεπίδρασης υπάρχει, αλλά 

στην πραγµατικότητα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Στο e-mail που στάλθηκε, ζητώντας 

πληροφορίες σχετικές µε την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης,  δεν δόθηκε ποτέ 

απάντηση 

 

 Γ.3 Τήρηση µυστικότητας 

                Και αυτή η ιστοσελίδα δεν κάνει καµµία µνεία περί στεγανότητας των 

προσωπικών δεδοµένων των πελατών της.  

 

Γ.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ταχύτητα απόκρισης είναι αρκετά καλή. Η ιστοσελίδα <<φορτώνει>> αµέσως. 

 

Γ.5 Σχέδιο 

Το design της ιστοσελίδας είναι ανεκτό, ενώ τα χρώµατα και το φόντο δεν είναι 

κάτι το ιδιαίτερο. Η οργάνωση των πληροφοριών είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο όπως και 

η αντίστοιχη της πλοήγησης. 

 

Γ.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η κατανόηση για το πώς θα κινηθεί ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα είναι εύκολη 

υπόθεση. Η έννοια της πολυγλωσσικότητας δεν πληρείται ,αφού εκτός της ελληνικής 

υπάρχει επιλογή µόνο για την αγγλική γλώσσα και για καµία άλλη.  

 

Γ.7 Οπτική ελκυστικότητα 

Ούτε εδώ το  επίπεδο µπορεί να χαρακτηριστεί υψηλό. Η σχεδίαση είναι απλή 

αλλά τα χρώµατα περισσότερα από όσα θα έπρεπε και δεν <<δένουν>> όλα µεταξύ τους. 

 



Γ.8 Καινοτοµίες 

Σαν καινοτοµία µπορεί να χαρακτηριστεί η ύπαρξη επιλογής στην ιστοσελίδα για 

να δει κάποιος τις εντυπώσεις που έχουν αποκοµίσει στο παρελθόν πελάτες που έχουν 

αγοράσει τις υπηρεσίες της επιχείρησης.  

 

Γ.9 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι ευχάριστη, χωρίς πάντως ο επισκέπτης να 

ενθουσιαστεί ιδιαίτερα. 

 

Γ.10 Υποκατάσταση 

Η διαδικτυακή αγορά υπηρεσίας στην συγκεκριµένη περίπτωση υπολείπεται των 

υπολοίπων τρόπων, αφού η προσπάθεια  που καταβλήθηκε για την πραγµατοποίησή της 

απέτυχε. 

∆. <<Αγρόκτηµα  Αµφίκαια>> 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας η εταιρία ενηµέρωνε µέσω της 

ιστοσελίδας της ότι επίκειται η δηµιουργία νέου site. Τα σχόλια φυσικά αφορούν την 

τρέχουσα ιστοσελίδα. 

 

∆.1 Περιεχόµενο 

Η ποιότητα και η καταλληλότητα των παρεχόµενων πληροφοριών είναι σε καλό 

επίπεδο, όπως και ο τρόπος που αυτές παρουσιάζονται. Αδικεί την ιστοσελίδα και εδώ η 

ανυπαρξία ενός link µε τη πρόγνωση του καιρού. 

 

∆.2 Αλληλεπίδραση-Επικοινωνία 

Και εδώ υπάρχει ικανοποιητικό πλαίσιο για να αλληλεπιδράσει κανείς µε την 

ιστοσελίδα, δυστυχώς όµως µόνο θεωρητικά. Το e-mail που στάλθηκε και µέσω αυτού 

ζητήθηκαν πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και  εκφράστηκε επιθυµία 

για αγορά υπηρεσίας δεν απαντήθηκε. Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να επισηµανθεί ότι η 

πιθανή πληρότητα που παρουσιάζουν τα καταλύµατα της επιχείρησης δεν αποτελούν 

δικαιολογία για αυτό. Αντίθετα, η µη απάντηση σε ερωτήσεις πιθανών πελατών µέσω 

διαδικτύου δείχνουν κακή εφαρµογή του µέσου και παραβιάζουν  τις βασικές αρχές του 

µάρκετινγκ που αναφέρθηκαν και στην παρούσα εργασία. 



∆.3 Τήρηση µυστικότητας 

Ούτε σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται κάποια αναφορά για  την πολιτική 

προστασίας  των προσωπικών δεδοµένων των πελατών της επιχείρησης. 

 

∆.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ιστοσελίδα <<φορτώνει>> σχετικά γρήγορα, µε µικρότερη πάντως ταχύτητα από 

τις υπόλοιπες ιστοσελίδες του δείγµατος. 

 

∆.5 Σχέδιο 

Το design της ιστοσελίδας είναι από τα καλύτερα του δείγµατος. Η οργάνωση των 

πληροφοριών είναι πολύ καλή . Το ίδιο και η οργάνωση της πλοήγησης, η οποία είναι 

εξαιρετικά φιλική στο χρήστη. 

 

∆.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη. Προβληµατίζει η απουσία επιλογής 

οποιασδήποτε άλλης γλώσσας πλην της ελληνικής. 

 

 ∆.7 Οπτική ελκυστικότητα 

Τα γραφικά και τα κείµενα στην ιστοσελίδα σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

 

∆.8 Καινοτοµίες 

Η προσπάθεια της εταιρίας για τη διάσωση ζώων που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, 

όπως τα θεσσαλικά άλογα και τα αλογάκια της Σκύρου, µπορεί να µην άπτονται του 

πεδίου αξιολόγησης της ιστοσελίδας, αλλά αξίζουν αναφοράς και σίγουρα επηρεάζουν 

ευµενώς τον επισκέπτη, ο οποίος ως επισκέπτης αγροτουριστικής ιστοσελίδας το 

πιθανότερο είναι να έχει οικολογικές ανησυχίες.  

 

∆.9 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι αρκετά διασκεδαστική και συνοδεύεται από 

ενδιαφέρον και υψηλής ποιότητας φωτογραφικό υλικό. 

 

∆.10 Υποκατάσταση 

Η υποκατάσταση εδώ δεν επιτυγχάνεται αφού το εγχείρηµα για αγορά της 

υπηρεσίας µέσω του διαδικτύου για τη συγκεκριµένη επιχείρηση απέτυχε. 



Ε. <<Vamos Traditional Village>> 

Ε.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι σε αρκετά καλό επίπεδο τόσο από άποψης 

καταλληλότητας όσο και από άποψη ποιότητας. Η παρουσίαση των πληροφοριών είναι κι 

αυτή ικανοποιητική. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι και πολλές και χρήσιµες. 

Υπάρχει δυνατότητα ο επισκέπτης να ενηµερωθεί για το δελτίο καιρού στην περιοχή αλλά 

αυτό γίνεται µέσω 2 link  και αφού  κάποιος επιλέξει την επιλογή <<σύνδεσµοι>>,δηλαδή 

σχεδόν τυχαία. 

 

Ε.2 Αλληλεπίδραση 

Υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης συναλλαγών καθώς και ανταλλαγής 

πληροφοριών µε τους ανθρώπους πίσω από την ιστοσελίδα σε αρκετά ικανοποιητικό 

βαθµό. Το e-mail που στάλθηκε απαντήθηκε εντός 24ώρου και κάλυψε όλες τις τιθέµενες 

απορίες. 

 

Ε.3 Τήρηση µυστικότητας 

Και εδώ δεν γίνεται καµία αναφορά στην πολιτική της επιχείρησης για αυτή τη 

διάσταση. 

 

Ε.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ταχύτητα απόκρισης της ιστοσελίδας είναι πολύ ικανοποιητική. 

 

Ε.5 Σχέδιο 

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι αρκετά καλή. Οι πληροφορίες είναι καλά 

οργανωµένες, όπως και η πλοήγηση. 

 

Ε.6 ∆ιαισθητικότητα 

Ο επισκέπτης-πελάτης θα καταλάβει εύκολα πως λειτουργεί η ιστοσελίδα. Σε αυτό 

βοηθά και η δυνατότητα επιλογής ακόµη τριών βασικών γλωσσών εκτός της ελληνικής. 

 

Ε.7 Οπτική ελκυστικότητα 

Τα γραφικά της ιστοσελίδας είναι καλαίσθητα, σίγουρα όµως δεν κάνουν την 

διαφορά. 



  Ε.8 Καινοτοµίες 

∆εν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καινοτοµία. Ίσως σαν καινοτοµία θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί η αναγραφή της ακυρωτικής πολιτικής της επιχείρησης σε θέµατα 

κρατήσεων στην ιστοσελίδα. Η απουσία ιδιαίτερων καινοτοµιών πάντως δεν είναι 

εµφανής κυρίως λόγω της αφθονίας πληροφοριών που παρέχει η ιστοσελίδα. 

 

Ε.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η πλοήγηση στους χώρους της ιστοσελίδας είναι ευχάριστη και διασκεδαστική. 

 

Ε.9 Υποκατάσταση 

Η ιστοσελίδα πείθει ότι είναι καλύτερος τρόπος εκτέλεσης συναλλαγών από ότι το 

τηλέφωνο ή η φυσική παρουσία του πελάτη. 

 

ΣΤ. <<Κτήµα Νικόλα>> 

ΣΤ.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας κρίνεται φτωχό. Η οργάνωση των πληροφοριών 

είναι καλή και οι πληροφορίες είναι έγκυρες και κατάλληλες. ∆εν υπάρχει ούτε σε αυτή 

την ιστοσελίδα link για υην πρόγνωση του καιρού στην περιοχή. 

 

ΣΤ.2 Αλληλεπίδραση 

Υπάρχει θεωρητικά δυνατότητα αλληλεπίδρασης πελάτη-ιστοσελίδας. Πρακτικά 

όµως αυτό δεν ισχύει. Το e-mail που στάλθηκε δεν απαντήθηκε καν, ενώ αν ο επισκέπτης 

επιλέξει την επιλογή <<επικοινωνία>> θα πρέπει να κάνει εγκατάσταση του OUTLOOK, 

κάτι που σίγουρα θα αποθαρρύνει τον µη εξοικειωµένο επισκέπτη και όχι µόνο. Η επίδοση 

της ιστοσελίδας στη συγκεκριµένη διάσταση στην ουσία ακυρώνει την ίδια ιστοσελίδα. 

 

ΣΤ.3 Τήρηση µυστικότητας 

Καµία αναφορά για τέτοιου είδους πολιτική στην ιστοσελίδα. 

 

ΣΤ.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η <<φόρτωσης>>, όπως και στις περισσότερες ιστοσελίδες του δείγµατος είναι 

ικανοποιητική. 

 



ΣΤ.5 Σχέδιο 

Το design της ιστοσελίδας είναι καλό. Οι πληροφορίες είναι οργανωµένες. Η 

αισθητική της  επίσης ικανοποιητική, αδικείται όµως όπως προαναφέρθηκε από το φτωχό 

περιεχόµενό της. 

 

ΣΤ.6 ∆ιαισθητικότητα 

Ο επισκέπτης θα κατανοήσει εύκολα πώς να κινηθεί γύρω από την ιστοσελίδα. 

Αρκεί όµως να είναι αγγλόφωνος, αφού η ιστοσελίδα δεν έχει επιλογή ούτε καν για την 

ελληνική γλώσσα. 

 

ΣΤ.7 Καινοτοµίες 

Η ύπαρξη καινοτοµίας σε αυτή την ιστοσελίδα µε τις τόσες ελλείψεις µάλλον θα 

ξάφνιαζε. ∆εν υπάρχει καµία καινοτοµία εκτός αν θεωρηθεί ως τέτοια η παντελής απουσία 

πολυγλωσσικότητας. 

 

ΣΤ.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η ροή της ιστοσελίδας δεν είναι απωθητική αλλά ούτε διασκεδαστική. Σε καµία 

περίπτωση το site δεν αφήνει το στίγµα του. 

 

ΣΤ.9 Υποκατάσταση 

Η ιστοσελίδα ουσιαστικά ακυρώνεται από την –στην πράξη- έλλειψη 

αλληλεπίδρασης επισκέπτη-ιστοσελίδας. Αν κάποιος επιθυµεί να αγοράσει υπηρεσίες από 

την συγκεκριµένη επιχείρηση θα πρέπει είτε να τηλεφωνήσει είτε να επισκεφτεί διά ζώσης 

το τουριστικό γραφείο. Η διάσταση της αποκατάστασης δεν υφίσταται για την 

συγκεκριµένη ιστοσελίδα.   

Ζ. <<Αµανίτα>> 

Ζ.1 Περιεχόµενο 

Η ιστοσελίδα διαθέτει πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχόµενο πληροφοριών. Το 

περιεχόµενο αυτό είναι καλά οργανωµένο και παρουσιάζεται εύστοχα. Οι πληροφορίες 

είναι και ποιοτικές και έγκυρες. 

 

 



Ζ.2 Αλληλεπίδραση 

Η αλληλεπίδραση επισκέπτη-ιστοσελίδας είναι πλήρης, αλλά δυστυχώς µόνο 

θεωρητικά. Το e-mail που στάλθηκε και µε το οποίο ζητήθηκαν πληροφορίες δεν 

απαντήθηκε. Οπότε ο ενδιαφερόµενος πελάτης ή θα πρέπει να τηλεφωνήσει ή να µεταβεί 

στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

 

Ζ.3 Τήρηση µυστικότητας 

∆εν υπάρχει καµία αναφορά της εταιρίας για την πολιτική της σε θέµατα 

προσωπικών δεδοµένων πελατών. 

 

Ζ.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ιστοσελίδα <<φορτώνει>> αρκετά αργά. Έχει το µικρότερο χρόνο απόκρισης 

του δείγµατος. 

 

Ζ.5 Σχέδιο 

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η αισθητική της 

ιστοσελίδας καλή  και οι πληροφορίες καθώς και η πλοήγηση οργανωµένες. 

 

Ζ.6 ∆ιαισθητικότητα 

Ο επισκέπτης δεν θα συναντήσει κανένα πρόβληµα στη περιήγησή του στην 

ιστοσελίδα. Η πολυγλωσσικότητα υλοποιείται µόνο µε 2 γλώσσες(αγγλική, ελληνική). 

 

Ζ.7 Καινοτοµίες 

Σαν καινοτοµία µπορεί να θεωρηθεί η ύπαρξη συνδέσµου όπου ο επισκέπτης 

µπορεί –µε συνδροµή- να ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 

Ζ.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι αρκετά ευχάριστη εµπειρία και σίγουρα 

προδιαθέτει ευνοϊκά τον χρήστη για να αγοράσει τις υπηρεσίες της επιχείρησης. 

 

Ζ.9 Υποκατάσταση 

Η ιστοσελίδα θα µπορούσε να υποκαταστήσει τους υπόλοιπους τρόπους αγοράς 

της υπηρεσίας. Όµως και σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αφού το e-mail που στάλθηκε 

δεν απαντήθηκε. 



Η. <<Ξενώνας Κυψέλη - Τζουµέρκα>> 

Η.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι  πλούσιο και οργανωµένο. Οι πληροφορίες 

που παρέχονται είναι έγκυρες και επικαιροποιηµένες. Μειονέκτηµα αποτελεί η απουσία 

συνδέσµου µε την πρόγνωση του καιρού.  

 

Η.2 Αλληλεπίδραση 

Η αλληλεπίδραση επισκέπτη και ιστοσελίδας είναι ικανοποιητική και σε 

θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Το e-mail που στάλθηκε απαντήθηκε και µε το οποίο 

ζητούνταν πληροφορίες απαντήθηκε εντός 24ώρου παρέχοντας αρκετές χρήσιµες 

πληροφορίες. 

 

Η.3 Τήρηση µυστικότητας 

Ούτε σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική της 

επιχείρησης σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων πελατών.  

 

Η.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Ο χρόνος απόκρισης είναι ικανοποιητικός. 

 

Η.5 Σχέδιο 

Η ιστοσελίδα έχει καλή αισθητική αν και το design µπορεί να θεωρηθεί 

εξεζητηµένο. 

 

Η.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη. Ο επισκέπτης µπορεί να 

προβληµατιστεί κατά την διάρκειά της µόνο σε ότι αφορά την επιλογή 

<<δραστηριότητες>> η οποία υπάρχει µόνο σε µία από τις δύο σειρές επιλογών σε 

αντίθεση µε τις υπόλοιπες επιλογές που υπάρχουν και στις δύο σειρές. Το κριτήριο της 

πολυγλωσσικότητας τηρείται  µόνο εν µέρει αφού εκτός της ελληνικής υπάρχει επιλογή 

µόνο της αγγλικής γλώσσας.  

 

 

 



Η.7 Καινοτοµίες 

Σαν καινοτοµία µπορεί να χαρακτηριστεί η ύπαρξη πληροφοριών στην ιστοσελίδα 

για τη διαβίωση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες(ΑΜΕΑ), 

καθώς και  οι αρκετά ενδιαφέροντες σύνδεσµοι που υπάρχουν. 

 

Η.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Και σε αυτή την ιστοσελίδα η περιήγηση είναι αρκετά ευχάριστη και συνδυάζεται 

µε δυνατότητες επιµόρφωσης σε θέµατα αγροτουρισµού. 

 

Η.9 Υποκατάσταση 

Η διάσταση της υποκατάστασης υλοποιείται αποτελεσµατικά αφού η αγορά 

υπηρεσιών µέσω της ιστοσελίδας κρίνεται προτιµότερη από άλλους τρόπους. 

 

Θ. <<Πύργος Μαντάνια>> 

 

Θ.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι αρκετά πλούσιο και καλά οργανωµένο. 

 

Θ.2 Αλληλεπίδραση 

Αυτή η διάσταση πρακτικά δεν υλοποιείται αφού το e-mail που στάλθηκε για 

πληροφορίες δεν απαντήθηκε. 

 

Θ.3 Τήρηση µυστικότητας 

Καµία αναφορά για την πολιτική της επιχείρησης σε θέµατα εµπιστοσύνης και 

εχεµύθειας. 

 

Θ.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ιστοσελίδα έχει πολύ καλή ταχύτητα απόκρισης. 

 

Θ.5 Σχέδιο 

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι εξαιρετική. Στα ίδια επίπεδα κυµαίνεται η 

οργάνωση των πληροφοριών και η πλοήγηση. 

 

 



Θ.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη. Σε αυτό βοηθά και η δυνατότητα 

επιλογής τριών γλωσσών(πολυγλωσσικότητα). 

 

Θ.7 Καινοτοµίες 

Η  ύπαρξη επιλογής ‘’newsletter’’ µπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτοµία. 

 

Θ.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

 Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι πολύ ευχάριστη. Σε αυτό οπωσδήποτε 

συνεισφέρει και το πολύ καλό design της.  

 

Θ.9 Υποκατάσταση 

Μόνο θεωρητικά υλοποιείται η συγκεκριµένη διάσταση,αφού στην πράξη η 

επικοινωνία µέσω e-mail δεν υλοποιήθηκε. 

Ι. <<Απολιθωµένο δάσος>> 

Ι.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο  ενώ και οι 

πληροφορίες που παρέχονται είναι οργανωµένες. Σίγουρα όµως θα έπρεπε να είχε 

συµπεριληφθεί και link µε την πρόγνωση του καιρού. 

 

Ι.2 Αλληλεπίδραση 

Ικανοποιητική κρίνεται η αλληλεπίδραση χρήστη και ιστοσελίδας. Το e-mail που 

στάλθηκε απαντήθηκε εντός 24ώρου. 

 

Ι.3 Τήρηση µυστικότητας 

∆εν µπορεί να αξιολογηθεί αφού ούτε εδώ γίνεται κάποια αναφορά περί 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων των πελατών. 

 

Ι.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ιστοσελίδα <<φορτώνει>> αρκετά γρήγορα 

 

 



Ι.5 Σχέδιο 

Το design της ιστοσελίδας είναι αρκετά φτωχό. Η επιλογή των χρωµάτων είναι 

µάλλον ανεπιτυχής και η ιστοσελίδα γενικά ζηµιώνεται αρκετά από τη σχεδίασή της. 

 

Ι.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη, µόνο αν ο επισκέπτης µιλά ελληνικά. 

∆εν υπάρχει επιλογή για καµία άλλη γλώσσα. 

 

Ι.7 Καινοτοµίες 

Η ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει κάποια καινοτοµία. 

 

Ι.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Θα µπορούσε να είναι 

πολύ καλύτερη. 

 

Ι.9 Υποκατάσταση 

Η αγορά υπηρεσιών µέσω της ιστοσελίδας είναι αποτελεσµατικότερη από άλλους 

τρόπους και αρκετά εύκολο να πραγµατοποιηθεί όπως έδειξε και η αντίδραση στο e-mail 

που στάλθηκε. 

Κ. <<Κτήµα Κερνίτσα -Φωκαεύς>> 

Κ.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας κρίνεται επαρκές(πλην της απουσίας link για τον 

καιρό) και  οι πληροφορίες είναι οργανωµένες µε παρόµοιο τρόπο µε τις υπόλοιπες 

ιστοσελίδες του δείγµατος 

 

Κ.2 Αλληλεπίδραση 

Υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ επισκέπτη και ιστοσελίδας. Και αυτή η 

επιχείρηση απάντησε εντός 24ώρου στο e-mail που στάλθηκε. 

 

Κ.3 Τήρηση µυστικότητας 

∆εν δηλώνεται κάτι που να ενθαρρύνει την εµπιστοσύνη του πελάτη προς την 

ιστοσελίδα. 



Κ.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Ο χρόνος απόκρισης της ιστοσελίδας είναι πολύ µικρός. 

 

Κ.5 Σχέδιο 

Το design της ιστοσελίδας είναι µέτριο. Η οργάνωση πληροφοριών πάντως και η 

πλοήγηση είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

Κ.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η περιήγηση στους χώρους της ιστοσελίδας δεν συναντά δύσκολα. Το 

χαρακτηριστικό της πολυγλωσσικότητας  πάντως δεν υλοποιείται αφού υπάρχει επιλογή 

µόνο στα ελληνικά και αγγλικά. 

 

Κ.7 Καινοτοµίες 

Η ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει κάποια  ιδιαίτερη καινοτοµία. 

 

Κ.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι ευχάριστη χωρίς πάντως να προσφέρει κάποια 

ιδιαίτερη εµπειρία. 

 

Κ.9 Υποκατάσταση 

Η ιστοσελίδα παρέχει ταχύτερες δυνατότητες αγοράς υπηρεσιών σε σχέση µε τους 

παραδοσιακούς τρόπους. 

 

Λ . <<Κτήµα Καλαιτζή>> 

Λ.1 Περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι αρκετά φτωχό ενώ και οι πληροφορίες που 

παρέχονται δεν έχουν  κάποια ιδιαίτερη οργάνωση. Σύνδεσµος για την πρόγνωση του 

καιρού δεν υπάρχει. 

 

Λ.2 Αλληλεπίδραση 

Παρέχεται δυνατότητα για επικοινωνία. To e-mail που στάλθηκε πάντως δεν 

απαντήθηκε. 

 



Λ.3 Τήρηση µυστικότητας 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας  είναι ούτως ή άλλως φτωχό και φυσικά δεν 

υπάρχει καµία αναφορά για την πολιτική της επιχείρησης για αυτό το κριτήριο 

 

Λ.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Η ταχύτητα απόκρισης της ιστοσελίδας κρίνεται ικανοποιητική. 

 

Λ.5 Σχέδιο 

Και εδώ υπάρχει µετριότητα. Η αισθητική της ιστοσελίδας είναι σε χαµηλά 

επίπεδα. 

 

Λ.5 ∆ιαισθητικότητα 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν είναι δύσκολη. ∆εν βοηθά πάντως η απουσία 

άλλων γλωσσών πλην της ελληνικής και της αγγλικής. 

 

Λ.6 Καινοτοµίες 

Η ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει καµία καινοτοµία. 

 

Λ7 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον 

 

Λ.8 Υποκατάσταση 

Αν ο επισκέπτης επιλέξει να αγοράσει υπηρεσίες µέσω της ιστοσελίδας θα 

χρειαστεί  κάποια δόση τύχης αφού στη συγκεκριµένη περίπτωση το e-mail δεν 

απαντήθηκε. 

Μ. <<Αvantis Estate>> 

Μ.1 Περιεχόµενο 

To περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι σε αρκετά καλό επίπεδο και οι πληροφορίες 

οργανωµένες. Και εδώ απουσιάζει το απαραίτητο link µε τον καιρό. 

 

 

 



 

Μ.2 Αλληλεπίδραση 

Η  αλληλεπίδραση υπάρχει µόνο θεωρητικά. Το e-mail το οποίο στάλθηκε και µε 

το οποίο ζητούντο πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα των καταλυµάτων και για τις 

αντίστοιχες τιµές δεν απαντήθηκε. 

 

Μ.3 Τήρηση µυστικότητας 

Καµία νύξη για την πολιτική της εταιρίας σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων 

πελατών-επισκεπτών. 

 

Μ.4 Ταχύτητα απόκρισης 

Ο χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας είναι ικανοποιητικός όπως και οι αντίστοιχοι 

των περισσότερων ιστοσελίδων του δείγµατος. 

 

Μ.5 Σχέδιο 

Η σχεδίαση  και η αισθητική της ιστοσελίδας µπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετική. 

Η  οργάνωση των πληροφοριών και η πλοήγηση είναι επίσης καλές. 

 

Μ.6 ∆ιαισθητικότητα 

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι εύκολη υπόθεση. Σίγουρα όµως προβληµατίζει 

η απουσία επιλογής άλλης γλώσσας από την ελληνική. 

 

Μ.7 Καινοτοµίες 

Σαν καινοτοµία µπορεί να χαρακτηριστεί η εύστοχη µουσική επένδυση της 

ιστοσελίδας καθώς και η ύπαρξη δυνατότητας επιλογής ‘’newsletter’’ 

 

Μ.8 Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η περιήγηση στους χώρους της ιστοσελίδας είναι αρκετά ευχάριστη και ελκυστική. 

 

Μ.9 Υποκατάσταση 

Αν ο επισκέπτης επιχειρήσει να αγοράσει υπηρεσίες µέσω της ιστοσελίδας, θα 

απογοητευτεί, αφού τουλάχιστον στην περίπτωσή µας , το e-mail που στάλθηκε δεν 

απαντήθηκε. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι ιστοσελίδες του δείγµατος βρίσκονται γενικά σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ανά 

διάσταση του µοντέλου που εφαρµόστηκε θα µπορούσαµε να πούµε τα εξής: 

Περιεχόµενο 

Οι περισσότερες ιστοσελίδες του δείγµατος έχουν πλούσιο και οργανωµένο 

περιεχόµενο. Στο 1/3 όµως από αυτές δεν υπάρχει link πρόγνωσης καιρού της τοπικής 

περιοχής πράγµα που κρίνεται απαραίτητο. 

Αλληλεπίδραση 

Εδώ τα πράγµατα είναι µοιρασµένα. Το  ½  περίπου των ιστοσελίδων του 

δείγµατος δεν απάντησε στο e-mail που στάλθηκε παρά το γεγονός ότι όλες οι ιστοσελίδες 

ενθάρρυναν  τον επισκέπτη για την αποστολή του. Αυτό από µόνο του ακυρώνει την ίδια 

την ιστοσελίδα. 

  Τήρηση µυστικότητας 

Είναι ένα κριτήριο που είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Προβληµατίζει σίγουρα το 

γεγονός ότι ούτε µια ιστοσελίδα του δείγµατος  δεν έχει καν αναφορά για το ευαίσθητο 

θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των πελατών –επισκεπτών. 

Ταχύτητα απόκρισης 

Όλες οι ιστοσελίδες του δείγµατος (πλην µίας) <<φορτώνουν>> γρήγορα.  

Σχέδιο 

Εδώ υπάρχει µια σχετικά οµοιόµορφη κατανοµή των ιστοσελίδων του δείγµατος 

,µε αυτές που  είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο να είναι ελαφρώς περισσότερες. 

∆ιαισθητικότητα 

Η περιήγηση στους χώρους των ιστοσελίδων είναι εύκολη σε όλο το εύρος του 

δείγµατος. Αρκετές όµως είναι και οι ιστοσελίδες που δεν πληρούν το κριτήριο της 

πολυγλωσσικότητας, που είναι απαραίτητο στον τουρισµό άρα και στον αγροτουρισµό. 



Καινοτοµίες 

Οι καινοτοµίες που παρουσιάζονται στην µειονότητα των ιστοσελίδων του 

δείγµατος είναι η επιλογή ΄΄newsletter’’ , η µουσική επένδυση,η παροχή δυνατότητας 

χρησιµοποίησης ειδικά διαµορφωµένων καταλυµάτων από ΑΜΕΑ, η τηλειατρική και σε 

κάποιες περιπτώσεις  ορισµένοι ιδιαίτεροι σύνδεσµοι. 

Ροή (συναισθηµατική ελκυστικότητα) 

Η περιήγηση στους χώρους της πλειονότητας των ιστοσελίδων του δείγµατος είναι 

ευχάριστη. 

Υποκατάσταση 

Η διάσταση αυτή είναι αλληλένδετη µε αυτή της αλληλεπίδρασης, αφού χωρίς την 

αλληλεπίδραση ιστοσελίδας-πελάτη είναι αδύνατη  η αγορά υπηρεσιών µέσω της 

ιστοσελίδας. Στις περιπτώσεις που ήταν δυνατή η αλληλεπίδραση, η αγορά υπηρεσιών 

µέσω των ιστοσελίδων του δείγµατος  ήταν προτιµότερη από τους παραδοσιακούς 

τρόπους.  

Η σωστή και αποδοτική λειτουργία των ιστοσελίδων των αγροτουριστικών 

επιχειρήσεων µπορεί να ωφελήσει µε πολλαπλούς τρόπους τοµείς όπως την έρευνα, 

διοικητικές εφαρµογές ,συνεργασία επιχειρήσεων, προώθηση αγροτουρισµού κλπ. 

Μια απλά σχεδιασµένη  ιστοσελίδα  που δίδει βάση στη λειτουργικότητα  µπορεί 

να προσφέρει ευκολίες και σε χρήστες που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ και το  

διαδίκτυο. Το ποσοστό των  τελευταίων παραµένει και στις µέρες µας σηµαντικό. Η 

λειτουργικότητα αυτή µπορεί να επεκταθεί και σε  άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Επίσης οι 

ιστοσελίδες των αγροτουριστικών επιχειρήσεων θα µπορούσαν να αποτελέσουν φορέα 

ενηµέρωσης των πολιτών για τις δραστηριότητες και τα νέα στο χώρο του αγροτουρισµού, 

ενισχύοντας έτσι και την οικολογική συνείδηση του πληθυσµού. Η αύξηση ή η δηµιουργία 

οικολογικής συνείδησης επαγωγικά θα βελτιώσει και την κερδοφορία των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Το διαδίκτυο επιπροσθέτως παρέχει και πεδίο 

συνεργασίας µεταξύ των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, στο οποίο θα µπορούν να 

συνδιαλέγονται για τυχόν προβλήµατα και δυσχέρειες, καθώς και για κοινούς τρόπους 

αντιµετώπισής τους. Επίσης τους δίνει περιθώρια αυτοβελτίωσης , πάντα βέβαια κάτω από 

τους περιορισµούς που επιβάλλει ο ανταγωνισµός. Το κοινό έχει την ευκαιρία  να  

γνωρίσει εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως είναι ο αγροτουρισµός και να ξεφύγει από 



τους παραδοσιακούς τρόπους διακοπών. Οι αγροτικές περιοχές θα µπορούσαν να 

αναπτυχθούν περισσότερο στηριζόµενες και στον αγροτουρισµό, ειδικά σε αυτή τη 

δύσκολη  οικονοµικά εποχή για τον αγροτικό τοµέα. Οι ερευνητές του διαδικτυακού 

µάρκετινγκ έχουν πλέον ένα καινούριο πεδίο για να δραστηριοποιηθούν και µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους για την βελτίωση των ιστοσελίδων 

επιχειρήσεων µε παρεµφερείς δραστηριότητες.    
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