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iii.  ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό, αηζζάλνκαη από θαξδηάο ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο 

θαζεγεηέο Κ
ν
 Γεώξγην Τζηόηξα, Κ

ν
 Αλδξέα Αλδξνληθίδε θαη Κ

ν
 Χξήζην Βαζηιεηάδε, πνπ 

κε ηελ θαζνδήγεζε, ηε ζηήξημε θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ 

νινθιήξσζή ηεο κειέηεο.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πνιύ ηνλ Καζεγεηή κνπ, Γεώξγην Τζηόηξα, γηα ηελ 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημή θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Τόζν ζηελ αξρή ηεο όιεο δηαδηθαζίαο αθηέξσζε ηνλ ρξόλν 

θαη ηε δηάζεζε λα ζπδεηήζεη καδί κνπ ηα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα θαη λα 

ζρεδηάζνπκε ην ζέκα θαη ηε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο. Τνλ επραξηζηώ επίζεο πνπ κνπ 

ππέδεημε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπόξεζα λα νξγαλώζσ θαη λα βειηηώζσ ηηο εξεπλεηηθέο 

κνπ γλώζεηο θαη λα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ. Η δηάζεζε θαη ε ζπλέπεηά ηνπ ζηηο 

ζπλαληήζεηο καο, κε έθαλαλ λα ληώζσ όηη κπνξώ λα επηθνηλσλήζσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ην ρξεηαδόκνπλ. Δπηπιένλ ζε ζηηγκέο αλαζθάιεηαο, κε πξνέηξεπε ζεηηθά θαη πάληα ήηαλ 

αλνηρηόο ζηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλα γηα ηε δηπισκαηηθή. 

Θέισ λα επραξηζηήζσ επίζεο ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Αλδξέα Αλδξνληθίδε, ρσξίο ηελ 

έκπξαθηε ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ ε δηπισκαηηθή απηή δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ζηνλ 

ρξόλν πνπ έπξεπε. Οη ηδέεο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηά δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλάο ήηαλ θαζνξηζηηθέο θαη αθππληζηηθέο. Σπγθεθξηκέλα ζα ήζεια λα ηνλ 

επραξηζηήζσ πνιύ πνπ κνπ ππέδεημε ηνλ ηξόπν γηα λα δηεμάγσ ηελ έξεπλα θαη λα 

ζπγθεληξώζσ ην δείγκα γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά, πνπ αθηέξσλε νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ρξόλν γηα λα απνζαθελίζεη ηηο εξεπλεηηθέο κνπ απνξίεο κνπ, πνπ ζπλέβαιε πξνζσπηθά 

ζηελ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Η άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ, ήηαλ παξαδεηγκαηηθή.  

Θα ήζεια ηέινο λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Χξήζην Βαζηιεηάδε ν νπνίνο 

κε βνήζεζε πνιύ κε ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο. Η δηάζεζή ηνπ λα αθηεξώζεη όζν ρξόλν ρξεηαδόκνπλ γηα λα κε εθπαηδεύζεη ζε 

ζηαηηζηηθέο εθαξκνγέο Μνληέισλ Γνκηθώλ Δμηζώζεσλ ήηαλ ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθέξσ λα παξνπζηάζσ κία αμηόπηζηε ζηαηηζηηθή έξεπλά θαη λα κπνξέζσ λα θαηαιήμσ 

ζηε παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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iv. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ απνηειεί θαίξην ζηνηρείν ζηε ζχγρξνλε 

ηνπξηζηηθή αγνξά. Πνιιέο κειέηεο ηνλίδνπλ φηη νη ηνπξίζηεο θαη νη αλάγθεο ηνπο 

απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Πιένλ νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

αληαγσλίδνληαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ. Γλσξίδνληαο ηα καθξνρξφληα νθέιε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πςειή 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ, νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ πξννξηζκψλ πηνζεηνχλ 

νιηζηηθέο θηινζνθίεο ζηηο ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ πνπ πινπνηνχλ. Έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά ζηξαηεγηθά εξγαιεία ηνπ Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ, απνηειεί ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο (branding). Ζ εηθφλα ελφο 

πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα απηφλ θαη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα 

ηνπ πξννξηζκνχ, σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο branding πνπ εθαξκφδεη έλαο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, θαζνξίδνπλ ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

επηθνηλσλεί ηα κελχκαηα πνπ επηζπκεί θαη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηηο 

πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ φζν θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. 

θνπφο ηηο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ branding ησλ πξννξηζκψλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. Μέζα απφ έξεπλα πνπ έγηλε κε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην, έγηλε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληέο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ην ηη ζεκαίλεη αληαγσληζηηθφο πξννξηζκφο. Σν 

κνληέιν δνκηθψλ εμηζψζεσλ πνπ πξνηείλεηαη εμεηάδεη πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

κέζα απφ ελλέα εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο.  

Σν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο αθνξνχζε 147 κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ 



Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη ζηνλ παξειζφλ έρνπλ θάλεη δηαθνπέο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ην 

branding ηνπ πξννξηζκνχ επηδξνχλ άκεζα θα ζεηηθά ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ θάλεθε φηη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηηο δηαθνπέο ζ΄έλαλ πξννξηζκφ επεξεάδεη ηελ αληηιακβαλφκελε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηφζν ε πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο φζν θαη ην branding ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ έκκεζε επίδξαζε 

ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, κέζσ ηνπ 

επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σέινο θάλεθε φηη ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ θαη 

ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηά ηνπ, σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ branding ησλ 

πξννξηζκψλ επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγηθέο θάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνηείλνληαη ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 
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KΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ & ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1. ΔΙΑΓΧΓΗ  

Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή αγνξά, ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θξίζηκα κέηξα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ. Μεγάιν κέξνο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαηαπηάλεηαη κε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην Μάξθεηηλγθ, ην Μάλαηδκελη θαη ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ. Οη επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγέο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, 

πηνζεηνχλ νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ πνιιέο ζπληζηψζεο 

ηνπ πνιχπινθνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Ritchie & Crouch, 2006). ινη νη 

ελδηαθεξφκελνη πνπ εκπιέθνληαη ζην ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα, φπσο νη θπβεξλήζεηο, νη 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη ηνπξίζηεο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, κπνξεί λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ή πξνζεγγίζεηο ζην δήηεκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

πξννξηζκψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο πξνζθνξάο. Λίγεο είλαη νη 

έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ην δήηεκα απφ ηε ζθνπηά ηεο δήηεζεο π.ρ. ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα πξνζπαζήζεη λα 

δηεξεπλήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

απφ ηε ζθνπηά ησλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο.  

Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κειέηεο είλαη φηη ε αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο 

εκπεηξίαο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Δπηπιένλ ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ, ε 
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επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα απηφλ θαη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, 

σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο branding πνπ εθαξκφδεη έλαο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο, θαζνξίδνπλ ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα επηθνηλσλεί ηα 

κελχκαηα πνπ επηζπκεί θαη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηηο πξνζέζεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ φζν θαη  ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ.  

πγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηα επφκελα 

θεθάιαηα γίλεηαη εθηελήο βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη επηρεηξείηαη κέζα απφ έξεπλα 

ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ, πνπ εμεηάδεη ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο κεηαμχ ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηνπ branding ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ θαη 

πσο απηέο δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ. 

 

 

1.2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΉ 

 

 

1.2.1. Αληαγσληζηηθόηεηα Σνπξηζηηθώλ Πξννξηζκώλ  

 

 

Σν ζέκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, εηδηθά γηα εθείλεο ηηο ρψξεο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ βαζίδνπλ κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ (Gooroochurn & Sugiyarto, 2005 ). ηελ νινέλα θαη 

πην αληαγσληζηηθή παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά, ε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

απνηειεί κείδνλα πξφθιεζε γηα πνιινχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Παξφιν πνπ ε 

έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ην «Άγην 
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Γηζθνπφηεξν ηνπ Σνπξηζκνχ» (Ritchie & Crouch, 2000a), ε έξεπλα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

μεθηλά, κφιηο απφ ην 1990. 

Σν αθαδεκατθφ πεξηνδηθφ «Tourism Management» ζην ηεχρνο κε ηίηιν «The 

Competitive Destination» (Vol. 21, Issue 1, 2000), θαιχπηεη κηα πνηθηιία ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ:  

 Sustainable competitiveness (Ritchie & Crouch, 2000b)  

 Price competitiveness (Dwyer, Forsyth, & Rao, 2000a)  

 Managed destinations (d‘Hauteserre, 2000)  

 Responding to competition (Kim et al., 2000)  

 The destination product and its impact on traveler perceptions (Murphy, 

Pritchard, & Smith, 2000)  

 The role of public transport in destination development (Prideaux, 2000)  

 Environmental management (Mihalic, 2000)  

 Integrated quality management (Go & Govers, 2000)  

 Regional positioning (Uysal et al., 2000)  

 Marketing the competitiveness destination of the future (Buhalis, 2000)  

 Tourism (Σφκνο 47, Σεχρνο 4, 1999)  

 Price-competitiveness (Dwyer, Forsyth, & Rao, 1999) 

 The role of public administration in the competitiveness of Spain‘s tourism 

industry (Bueno, 1999) 

 Destination competitiveness - competitiveness of Alpine destinations 

(Pechlaner, 1999). 

 H αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία 

θαη ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο, πηπρή ηεο επξχηεξεο κειέηεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο. Οη Dwyer θαη Kim (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη «ε έλλνηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ηελ έλλνηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε δηεζλή νηθνλνκία θαη ηε δηεζλή ζεσξία ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο». Ζ αληαγσληζηηθφηεηα έρεη γίλεη βαζηθφ ζηνηρείν εμέηαζεο ησλ 
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δηεζλψλ θαη εζληθψλ ηνπξηζηηθψλ πνιηηηθψλ. ζν απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο θαη 

εληείλεηαη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη δηάθνξέο πνιηηηθέο ηνπξηζκνχ 

επηθεληξψλνληαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ζεζκηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο (Goeldner, 

Ritchie, & McIntosh, 2000). 

ην πιαίζην απηφ ε έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

απνηειεί κία πνιπδηάζηαηε θαη πεξίπινθε έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο (Dwyer & Kim, 2003). Οη Dwyer θαη Kim 

ζπγθέληξσζαλ ηηο δηάθνξεο απφςεηο, αξρέο, έλλνηεο θαη κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηηο θαηεγνξηνπνίεζαλ ζε ηξεηο 

νκάδεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1: Οκαδνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ θαηά  Dwyer θαη Kim (Destination competitiveness: determinants and indicators, 

2003) 

Θεκαηηθή Οκάδα:  Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα/ή αληαγσληζηηθόηεηα ηηκήο 

Βαζηθφ ζεκείν κειέηεο:  Οη εξεπλεηέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ηηκή θαη ηα νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ 

Έξεπλεο –Μειέηεο:  

 

Bellak & Weiss, 1993; Cartwright, 1993; Durand & Giorno, 

1987; Fagerberg, 1988; Fakiolas, 1985; Hilke & Nelson, 1988; 

Hodgetts, 1993; Porter, 1990; Rugman, 1991; Rugman & 

D‘Cruz, 1993 

Θεκαηηθή Οκάδα:  ηξαηεγηθή Γηαρείξηζε 

Βαζηθφ ζεκείν κειέηεο: Οη εξεπλεηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ εηαηξεία θαη ηα ηδηάδνληα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  

Έξεπλεο –Μειέηεο:  

 

Day & Wensley, 1988; D‘Cruz & Rugman, 1993; Ghoshal & 

Kim, 1986; Grant, 1991; Kogut, 1985; Mahmoud et al., 1992; 

Mahoney & Pandian, 1992; Mathur, 1992; Parsons, 1983; 

Peters, 1988; Porter, 1985, 1990, 1999; Porter & Millar, 1985; 

Powell, 1992a, 1992b; Yip, 1989  
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Θεκαηηθή Οκάδα:  Ιζηνξηθή θαη Κνηλσληθή άπνςε 

Βαζηθφ ζεκείν κειέηεο:  Οη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζηα δηάθνξα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

Έξεπλεο –Μειέηεο:  Aaker, 1989; Franke et al., 1991; Hofstede, 1980, 1983; 

Hofstede & Bond, 1988; Kennedy, 1987; Porter et al., 2001 

Οη Ritchie θαη Crouch (2006), ππνζηήξημαλ φηη ε έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη 

απαηειή αλ δελ ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Βαζηδφκελνη ζην 

κνληέιν ηνπ Porter ζεσξνχλ ηελ θχζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ σο πνιπδηάζηαηε. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη «…απηφ πνπ θάλεη έλα πξννξηζκφ πξαγκαηηθά 

αληαγσληζηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα απμάλεη ηηο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο, λα 

πξνζειθχεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο κέζα απφ ηελ πξνζθνξά αμέραζησλ 

εκπεηξηψλ, κε ηξφπν θεξδνθφξν θαη εληζρχνληαο ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ πξννξηζκνχ γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο». Μέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην αλαιχνπλ πσο νη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, 

ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ πξννξηζκψλ. Απηή ε εμήγεζε πεξηέρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα απιφ νξηζκφ ηεο 

έλλνηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ. Δκπεξηέρεη βαζηθέο έλλνηεο θαη 

παξαδνρέο αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. Με άιια ιφγηα ηνλίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία αμέραζησλ εκπεηξηψλ σο βαζηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ ζε έλαλ ηφπν. Αλαθέξεη επηπιένλ ηελ έλλνηα ηεο επεκεξίαο 

ησλ θαηνίθσλ ελφο πξννξηζκνχ ζαλ κία πξνθαλή ζπλέπεηα ηεο θεξδνθνξίαο ελφο 

πξννξηζκνχ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ. 

Ο Bordas (1993) έρεη αλαπηχμεη δηάθνξα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Σα πξφηππα απηά βαζίδνληαη ζηε δήηεζε θαη ηελ 

πξνζθνξά θαζψο θαη έλα επξχ θάζκα παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ πξννξηζκνχ. πσο ππνζηεξίδεη ν Bordas (Bordas, 1993), ε ηνπξηζηηθή 
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βηνκεραλία δελ είλαη κνλαδηθή αιιά θαιχπηεη κηα ηξηζδηάζηαηε αληίιεςε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγνξάο, ησλ πξντφλησλ, θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο αλαςπρήο ησλ αλζξψπσλ. Πεγαίλνληαο πέξα απφ ην επίπεδν 

ηεο επηρείξεζεο, εξκελεχεη ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ σο κία 

θνηλνπξαμία πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ, 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ νξγάλσζε πνπ ζπκκεηνρηθά θαζνξίδεη ηη έρεη λα πξνζθέξεη έλαο 

πξννξηζκφο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ. Με βάζε απηή ηελ ζεψξεζε ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ελφο πξννξηζκνχ δελ θαζνξίδεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ αιιά κεηαμχ ζπλεξγηψλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ γηα λα εμαζθαιηζηνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα φπσο: ρακειά θφζηε, 

δηαθνξνπνίεζεο, εμεηδίθεπζεο. 

Δπηπιένλ, ν Hassan (2000) ππνζηήξημε φηη ιφγσ ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ βηνκεραληψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

πξννξηζκψλ, είλαη αλαγθαίν λα δνχκε πέξα απφ ηελ αληηπαιφηεηα ησλ εηαηξεηψλ θαη λα 

εμεηάζνπκε ηελ έθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

ε άξζξν ηνπο νη Dwyer θαη Kim (2003) επηζεκαίλνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ θαη ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο σο θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Αζθνχλ θξηηηθή ζηε γεληθή 

βηβιηνγξαθία θαη επηζεκαίλνπλ φηη ελψ δίλεηαη έκθαζε ζην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα (πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζδίδνπλ αμία ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο), απφ ηελ άιιε δελ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο σο πεγή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο. Θεσξνχλ 

φηη γηα θάζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ, αθνξά ηελ 

θιεξνλνκηά θαη ηνπο κνλαδηθνχο θπζηθνχο πφξνπο (φπσο ην θιίκα, ηα αμηνζέαηα, ηελ 



7 

 

ρισξίδα θαη παλίδα θιπ), ελψ ην αληαγσληζηηθφ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ 

δεκηνπξγνχληαη φπσο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο(μελνδνρεία, κεηαθνξέο, δίθηπα θιπ), 

εζληθέο πνιηηηθέο θαη νχησ θαζεμήο. ην πιαίζην ηνπ ηνπξηζκνχ, ηφζν ην ζπγθξηηηθφ 

φζν θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ζεκαληηθά θαη ηα κνληέια ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζα πξέπεη λα ηα ιακβάλνπλ ππφςε. 

πκπιεξψλνληαο ηελ παξαπάλσ άπνςε νη  Ritchie θαη Crouch (2006) πηζηεχνπλ φηη κία 

απιή ιίζηα κε αληαγσληζηηθά θαη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα φζν αλαιπηηθή θαη λα 

είλαη δελ αξθεί. Θα πξέπεη επηπιένλ λα θαηαιάβνπκε ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ πξνηείλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηεκαηηθνχ κνληέινπ αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Δπηρεηξεκαηνινγψληαο πάλσ ζηελ άπνςή ηνπο αλαθέξνπλ φηη έλαο πξννξηζκφο κπνξεί 

λα κελ έρεη θπξίαξρε ζέζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, αιιά παξφια απηά λα 

είλαη αληαγσληζηηθφο επεηδή ην ζχζηεκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είλαη δχζθνιν λα 

αληηγξαθζεί. Με άιια ιφγηα ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξεί ηα κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο πξννξηζκνχ λα κελ είλαη αληαγσληζηηθά αιιά ζην ζχλνιφ ηνπο λα ζπλζέηνπλ έλα 

κνλαδηθφ αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα. 

Καηά θαηξνχο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Σα κνληέια απηά δελ ιεηηνπξγνχλ πξνγλσζηηθά, νχηε 

λνκνηειεηαθά. Οη Ritchie θαη Crouch (2002) επηζεκαίλνπλ φηη  «…ηα κνληέια δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Δμππεξεηνχλ ηελ δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ αιιά δελ πξέπεη λα ππνθαζηζηνχλ ηνλ ξνιφ εθείλνπ πνπ ιακβάλεη 

ηηο απνθάζεηο». 

Οη Chon θαη Mayer (1995) πξνζαξκφδνληαο ην κνληέιν αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Porter 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, πξφηεηλαλ φηη ε ηνπξηζηηθή αληαγσληζηηθφηεηα 

πεξηιακβάλεη πέληε δηαζηάζεηο: ηελ έθεζε, ηελ δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε, ηελ 
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πιεξνθνξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο Faulkner (1999) πηνζέηεζε ην κνληέιν 

απηφ γηα λα κεηξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Νφηηαο Απζηξαιίαο.  

Ο Pearce (1997) παξνπζηάδεη ηελ «Competitive Destination Analysis-CDA» γηα ηε 

κέηξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Οξίδεη ηελ CDA σο 

«ην κέζν γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ κέζα ζε απφ έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ». Τπνζηεξίδεη φηη 

απηή ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

(ραξαθηεξηζηηθά) ηνπ ηνπξηζκνχ κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ παξέρεη κηα πην 

αληηθεηκεληθή βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

πξννξηζκνχ θαη δεκηνπξγεί/δίλεη κηα θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ.  

Οη Go θαη Govers (2000) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο (integrated quality management) ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Βαζηθφ ζεκείν ηεο κειέηεο ηνπο απνηειεί ε 

ζεψξεζε φηη πξνθεηκέλνπ έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα εθνδηαζκνχ. Έηζη, ε νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο  θαη εθαξκφζηεθε  ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ζε επηά επξσπατθέο 

ρψξεο. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ε αλάγθε αλάπηπμεο κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε πεδία γλψζεο φπσο αζηηθνχ 

θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαθχιαμεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

ηεο  πνηφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

Μία ελδηαθέξνπζα κειέηε είλαη απηή ηνπ Vengesayi (2003), ε νπνία πξνηείλεη φηη ε 
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αμηνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζεγγηζηεί κέζα απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ. Ο 

Vengesayi ζεσξεί φηη ηα ζηνηρεία ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ηελ πιεπξά 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο  γηα ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο. Ο ζθνπφο ηνπ ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ ελλνηψλ πξνζθέξεη κία νιηζηηθή 

θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ελφο πξννξηζκνχ. Απηή ε πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηηο 

ζπγθξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηζηνηρία αλάκεζα ζην ηη πξνζθέξεη έλαο πξννξηζκφο θαη 

ζε απηφ πνπ νη πειάηεο αλαδεηνχλ ζε έλαλ πξννξηζκφ. 

Oη Dwyer, Forsyth, and Rao (2000) αζρνιήζεθαλ κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ 

ζηνλ Σνπξηζκφ. Δμέηαζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ 19 ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Απζηξαιία σο ρψξα βάζεο. Ζ έξεπλα ζχγθξηλε ηηο 

ηηκέο απφ κηα δέζκε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε κηα ζεηξά 

αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεηθηψλ ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηηκψλ. Ζ έξεπλα αλέδεημε δχν θαηεγνξίεο ηηκψλ: ηα ηαμίδηα 

θφζηνπο (ηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηαμίδηα απφ θαη πξνο έλαλ πξννξηζκφ) θαη ην 

θφζηνο ηνπ εδάθνπο (νη ηηκέο εληφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ). Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ ελφο πξννξηζκνχ θπκαηλφηαλ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε 

ησλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο θαηαζθεχαζαλ δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ ηηκψλ γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο δηάθνξνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ ηνπξηζκνχ (π.ρ., ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ θιπ). Ζ κέζνδνο πνπ αλέπηπμαλ επηηξέπεη φρη κφλν ηελ ζχγθξηζε 

ησλ ηηκψλ αλάκεζα ζε εζληθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο αιιά θαη ηελ ζχγθξηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηηκψλ κεηαμχ πξννξηζκψλ ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο.  

Απφ ηελ ζθνπηά ησλ επηρεηξήζεσλ, κία έξεπλα ηνπ Yoon (2002) εμέηαζε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ απφ ηελ κεξηά ησλ θνξέσλ ηνπξηζκνχ ( tourism 
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stakeholders). Ζ θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο κειέηεο ήηαλ λα ππνζηεξίμεη ηνπο θνξείο 

ηνπξηζκνχ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ηνπξηζκνχ, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Μέζα απφ έλα δείγκα 646 εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ θνξείο ηεο Virginia, δηαπηζηψζεθε φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ θνξέσλ 

ηνπξηζκνχ, ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ηνπξηζκνχ/πφξνπο είλαη εμίζσζε ηεο 

αληηιακβαλφκελεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. ζν πεξηζζφηεξν νη θνξείο ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αμηνζέαησλ /πφξσλ, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα ππνζηεξίμνπλ 

ζηξαηεγηθέο αληαγσληζηηθφηεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ. 

Δπηπιένλ, πξνέθπςε φηη νη θνξείο πνπ έρνπλ επσθειεζεί ή αληηιεθζεί ηα νθέιε απφ 

ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (εηδηθά ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν) είλαη πην πηζαλφ λα 

ππνζηεξίμνπλ ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ. 

Μία αθφκε κειέηε ησλ Enright θαη Newton (2005) πξνηείλεη κία νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε, ε νπνία πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ζε έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ηα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξννξηζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ηνπο νη  Enright θαη Newton  πξνζπάζεζαλ λα 

αλαπηχμνπλ κία κεζνδνινγία ε νπνία λα αμηνινγεί ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ αληαγσληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν νκάδσλ θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη ζρέζεηο απηέο πνηθίινπλ/δηαθέξνπλ. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ πνπ βξίζθνληαλ ζε ηξεηο 

αληαγσληζηηθνχο κεηαμχ ηνπο πξννξηζκνχο ζηελ Asia Pacific. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηηο πξνζεγγίζεηο εθείλεο πνπ ππνζέηνπλ φηη νη ζρέζεηο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη θνηλέο ζε φινπο ηνπο πξννξηζκνχο. 

Αληηζέησο ζεσξνχλ φηη, ε ζεκαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο πξννξηζκνχο (ρψξα, ηνπνζεζία 
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θιπ), αλάινγα κε ην κίγκα πξντφλησλ θαη ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηφρνπ, ηδίσο ζε 

πνιχπινθνπο θαη πνιχπιεπξνπο ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο. 

 

 

1.2.2. Σν πιαίζην ηεο πνηόηεηαο ζε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο  

 

 

χκθσλα κε ηνπο Ritchie θαη Crouch (2000) ην ζεκειηψδεο ηειηθφ πξντφλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ απνηειεί ε εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη ν πξννξηζκφο ζηνλ επηζθέπηε. Ζ επηινγή 

ελφο πξννξηζκνχ, θπξίσο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ηνλ ίδην ηνλ πξννξηζκφ. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ελζσκαηψλεη νιφθιεξε ηελ εκπεηξία 

πνπ έρεη λα πξνζθέξεη έλαο πξννξηζκφο, θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, φπσο δηακνλή, κεηαθνξά, αμηνζέαηα, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία, 

ζίηηζε θιπ. Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αληαγσλίδνληαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

ηαμηδηψηεο αλαςπρήο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ 

(Ritchie & Crouch, 2000). ε κηα πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζνπλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αλαπηχζζνπλ κνληέια θαη ζηξαηεγηθέο γηα 

λα πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο πην ειθπζηηθέο θαη αλψηεξεο απφ εθείλεο ησλ αληαγσληζηψλ 

(Dwyer & Kim, 2003). πσο ηνλίδνπλ νη Purcarea θαη Ratiu (2009), απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ηνπξηζηψλ, ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ θαη ζπκβάιεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο θαη ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηνλ 

πξννξηζκφ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη κηα άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Ζ 

δεκηνπξγία ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα φπσο: απμάλεη ηηο πσιήζεηο, απμάλεη ηελ ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε, 
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δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, δεκηνπξγεί πνιχηηκα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα, βειηηψλεη ηελ αληίιεςε ηνπ brand, απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο 

(Purcarea & Ratiou, 2009). 

Οη Crompton θαη Love (1995) ζεσξνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζπλψλπκε κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηψλ. Σελ νξίδνπλ σο ην ςπρνινγηθφ 

απνηέιεζκα ησλ επηζθεπηψλ ζε έλαλ πξννξηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πκθσλψληαο κε απηφ ηνλ νξηζκφ νη Bultena θαη 

Klessig (1969) νξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε σο κηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ 

αλακελφκελσλ θαη αληηιακβαλφκελσλ εκπεηξηψλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πσο ηνλίδνπλ ζε άξζξν ηνπο νη 

Cole θαη Cromption (2003), απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ 

ηνπξηζκνχ γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ, κε ηελ πεπνίζεζε φηη απηφ ζα 

δεκηνπξγήζεη πηζηνχο θαη ηθαλνπνηεκέλνπο επηζθέπηεο πνπ ζα επηζηξέςνπλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ή ζα ηνλ ζπζηήζνπλ ζε άιινπο. 

Οη Jennings θαη Nickerson (2006) αλαθέξνπλ φηη, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο δελ έρεη νξηζηεί άκεζα αιιά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έκκεζα. 

Παξνπζίαζαλ ζπλνπηηθά ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (Πίλαθαο 2). Γηεμήγαγαλ έξεπλα αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

(content analysis) ζε αθαδεκατθέο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

έλλνηα. 

Πίλαθαο 2: ύλνςε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα πνηόηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (Jennings & 

Nickerson, Perspectives on quality tourism experiences: an introduction, 2006) 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Importance of quality products for quality tourism experiences 

Μειέηεο:  Onome, 2003; Weber & Roehl, 1999; Laws, 1998; Murphy, 1997; Vaughan & 
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Russell, 1982  

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Quality tourism experiences and satisfaction, 1994  

Μειέηεο:  Yuksel & Yuksel, 2001; Laws, 1998; Murphy, 1997; Chadee & Mattson, 1996; 

Uysal, McDonald, & Martin, 1994 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Quality tourism experiences and management of tourist experiences and 

associated environmental issues, degradation of environments in different 

locations (marine, cities, terrestrial, and heritage sites) and consequences 

for quality tourism products 

Μειέηεο:  Bhat, 2003; Lawson et al., 2003; Boyd, 2002; Font, 2002; Schneider, 2002; 

Bauer & Chan, 2001; Harborne, Afzal, & Andrews, 2001; Ross & Wall, 1999; 

Mak & Moncur, 1998; Murphy, 1997; Ayala, 1996; Moscardo, 1996; Weiler & 

Davis, 1993; Laws, 1991; Vaughan & Russell, 1982; Smith & Webster, 1976 

Θεκαηηθή 

έξεπλα: 

Service delivery and quality 

Μειέηεο:  Warden, Liu, Huang, & Lee, 2003; Lennon & Harris, 2002; O‘Neill, Palmer, & 

Charters, 2002; Ryan, 2002; King, 2001; Lennon & Graham, 2001; Yuksel & 

Yuksel, 2001; Gyimothy, 2000; O‘Neill, Williams, MacCarthy, & Groves, 

2000; Ekdahl, Gustafsson, & Edvardsson, 1999; Weber & Roehl, 1999; Laws, 

1998; Kandampully & Duddy, 1997; Chadee & Mattson, 1996; Turco & Riley, 

1996; Larsen & Rapp, 1993; Braithewaite, 1992; Bitner, 1990; Sheldon & Fox, 

1988 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Quality tourism experiences and reputation 

Μειέηεο:  Keane, 1996 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Sustainability and quality tourism experiences 

Μειέηεο:  Boyd, 2002; Font, 2002; Ross & Wall, 1999; Cooper & Morpheth, 1998; 

Moscardo, 1996 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Quality tourism experiences and host-guest relations 

Μειέηεο:  Perdue, Long, & Yang, 1999; Cooper & Morpheth, 1998; Timothy & Wall, 

1997; Howell, 1994 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Quality of life 

Μειέηεο:  Neal, Sirgy, & Uysal, 1999; Perdue, Long, & Yang, 1999; Howell, 1994; Kim, 

2002 
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Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Quality and profitability 

Μειέηεο:  

 

Ayala, 1996; Braithewaite, 1992 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Modes of experience 

Μειέηεο:  Ryan, 1997, 2002; Urry, 1990, 2002; Lengkeek, 2001; Cohen, 1972, 1979a, 

1988 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Place and identity 

Μειέηεο:  Campbell, 2003; Bricker & Kerstetter, 2002; Schneider, 2002 

Θεκαηηθή 

έξεπλα:  

Quality tourism experience and motivation 

Μειέηεο:  Onome, 2002; MacCannell, 2002; Ryan, 1997; Uysal, McDonald, & Martin, 

1994 

 

ε έξεπλά ηνπο, νη Cole θαη Cromption (2003), νκαδνπνίεζαλ ηηο δηάθνξέο ζεσξήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θχζε θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο/πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ζε έμη ζρνιέο(Πίλαθαο 3). 

Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε βηβιηνγξαθία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο θαη 

αληίζεηεο απφςεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ. ηελ ίδηα έξεπλα, νη 

ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ έλα κνληέιν ην νπνίν επηρεηξεί λα ζπκβηβάζεη ηηο δηάθνξέο 

ζεσξήζεηο. 

Πίλαθαο 3: ρέζεηο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ θαη ηθαλνπνίεζεο επηζθεπηώλ θαηά Cole θαη Cromption (A 

conceptualization of the relationships between service quality and visitor satisfaction, and their links to 

destination selection, 2003) 

Framework:  SQ and VS have different reference standards 

Relationship:  SQ is defined by desired expectation 

Studies:  Parasuraman et al. (1988); Tse and Wilton (1988); Oliver (1993a, 1994, 

1997) 

Framework:  Disconfirmation 

Relationship:  Disconfirmation defines SQ; but it an independent psychological state 

that influences VS 
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Studies:  Oliver (1977, 1980, 1981); Oliver and DeSarbo (1988); Tse and Wilton 

(1985) 

Framework:  VS is transaction-specific, SQ is an attitude 

Relationship:  VS is an antecedent to SQ 

Studies:  Parasuraman et al. (1988); Bitner (1990); Bolton and Drew (1991a, b; 

1992); Patterson and Johnson (1993) 

Framework:  SQ is transaction-specific and 

VS is an attitude 

Relationship:  SQ is an antecedent to VS  

Studies:  Cronin and Taylor (1992); Bloemer and Ruyter (1995) 

Framework:  Both SQ and VS are transaction-specific and are at the transaction 

level 

Relationship:  SQ is an antecedent to VS  

Studies:  Crompton and MacKay (1989); Crompton et al.(1991); Crompton and 

Love (1995); Otto and Ritchie (1995); Baker and Crompton (1998) 

Framework:  Both SQ and VS are global attitudes 

Relationship:  VS is experience specific thus can contribute to SQ 

Studies:  Pizam et al. (1978);  Geva and Goldman (1991); Ross and Iso-Ahola 

(1991); Boulding et al. (1993); Bitner and Hubbert (1994); Thach and 

Axinn (1994); Parasuraman et al. (1994) 

 

ην ίδην πιαίζην νη Neal, Sirgy θαη Uysal (2004) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν κέηξεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ ππεξεζηψλ πνηφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ επηζθεπηψλ ελφο 

πξννξηζκνχ. Σν κνληέιν απηφ ππνζέηεη αξρηθά φηη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ησλ 

ηαμηδησηψλ πξνέξρεηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαζψο θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο ηνπο. Ζ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλαςπρήο είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

ζπίηη θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ ζε πξννξηζκνχο. Με ηελ ζεηξά ηεο ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο πξνθχπηεη, απφ ηηο εκπεηξίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα επίζθεςεο ζε έλα πξννξηζκφ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ. Σν κνληέιν ηνπο ππνζέηεη φηη ε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξεηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο: ζηηο 
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ππεξεζίεο πξηλ ην ηαμίδη, ζηηο ππεξεζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαβίβαζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ, ζηηο ππεξεζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ζην πξννξηζκφ θαη ζε εθείλεο 

ηεο επηζηξνθήο. Σν ζεσξεηηθφ απηφ κνληέιν εμεηάζηεθε κέζα απφ κία έξεπλα 815 

ηαμηδησηψλ ζηελ Βηξηδίληα. ζνλ αθνξά ηηο ρξνλνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά κνληέια, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθαο 4. 

Πίλαθαο 4: Μνληέια ρξνλνινγηθήο δηάθξηζεο ηε εκπεηξίαο ελόο ηαμηδηνύ 

Σίηινο έξεπλαο:  Economics of Outdoor Recreation: Resources for the Future. 

πγγξαθείο-Έηνο:  (Clawson & Knetsch, 1966) 

Πεξηγξαθή:  Γηέθξηλαλ 5 θάζεηο ζηε δεκηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο: 

1.Φάζε αλακνλήο 2. Καηά ην ηαμίδη 3. ην ρψξν ηνπ πξννξηζκνχ 4. 

Δπηζηξνθήο 5. Αλακλήζεσλ. 

Σίηινο έξεπλαο:  Understanding Tourism 

πγγξαθείο-Έηνο:  (Killion G. L., 1992) 

Πεξηγξαθή: Γηαθξίλεη 5 θάζεηο ζηε δεκηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο: 

1.Φάζε ζρεδηαζκνχ 2. Σαμίδη πξνο ηνλ πξννξηζκφ 3. ην ρψξν ηνπ 

πξννξηζκνχ 4. Δπηζηξνθήο 5. Φάζε αλακλήζεσλ 

Σίηινο έξεπλαο:  Learning to live with tourism 

πγγξαθείο-Έηνο:  (Craig-Smith & French, 1994) 

Πεξηγξαθή:  

 

Οη ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θάζεηο, κε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο λα απνηεινχλ πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο 

κειινληηθέο: 

1.Πξνιήπηηθή θάζε 2. Βησκαηηθή Φάζε 3. Αληαλαθιαζηηθή Φάζε.  

 

ε πξφζθαην άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Journal of 

Hospitality Marketing & Management» κε ηίηιν « Quality Tourism Experiences: 

Reviews, Reflections, Research Agendas» ν Jennings θαη άιινη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ 

λα πξνζεγγίζνπλ ζε ζεσξεηηθή βάζε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο (Jennings, Lee, Aylinga, Lunnyb, Catera, & Ollenburgc, 2009). Ο φξνο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζεσξνχλ φηη ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. 
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Δπηπιένλ ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ θήκε, ηελ αεηθνξία, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θηινμελνχλησλ θαη 

θηινμελνπκέλσλ, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ θεξδνθνξία, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ θαη ηα 

θίλεηξα. Βαζηθφηεξν ζεκείν ηεο ζεψξεζεο ηνπο απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη ε πνηφηεηα 

ησλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ δελ είλαη ζηαζεξή ζηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνπο 

πνιηηηζκνχο. Τηνζεηνχλ ηελ άπνςε ηνπ Urry πνπ ζεσξεί φηη ηα λνήκαηα ηεο πνηφηεηαο 

ζπλερψο αλά-θαηαζθεπάδνληαη θαη επαλ-εξκελεχνληαη κέζα απφ ηα «βιέκκαηα ησλ 

ηνπξηζηψλ».  

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαζψο 

θαη ησλ ελλνηψλ(ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε, πνηφηεηα ππεξεζηψλ, θιπ), κε ηηο νπνίεο 

αιιειεπηδξά άκεζα ή έκκεζα, είλαη επηηαθηηθή ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζή ηεο ηφζν 

απφ ηε θνπηά ηνπ Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Μάλαηδκελη ησλ πξννξηζκψλ. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηνπ Μάλαηδκελη 

ζεκαζία έρεη ε θαηαλάισζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηνλ ηνπξίζηα (Mossberga, 2007). Ο 

ηνπξίζηαο εδψ αληηκεησπίδεηαη σο θαηαλαισηήο, δεδνκέλνπ φηη εκπιέθεηαη ζηηο 

δηάθνξεο ζρέζεηο αληαιιαγήο ππεξεζηψλ θαη επηπιένλ ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

εκπεηξηψλ απαηηεί ηελ εκπινθή θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ (Mossberga, 2007). 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην έξγν ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηνπ Μάλαηδκελη ησλ πξννξηζκψλ 

ζπρλά αλαηίζεηαη ζε θεληξηθνχο Οξγαληζκνχο Γηαρείξηζεο Πξννξηζκψλ (Destination 

Management Organizations -DMOs), νη νπνίνη ζέηνπλ κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, 

φπσο ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξννξηζκνχ, ηελ εμαζθάιηζε καθξνπξφζεζκεο ηνπηθήο 

επεκεξίαο θαη ηελ βειηίσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κέζσ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

(Buhalis, 2000).  

O Buhalis (Buhalis, 2000) επηζεκαίλεη φηη Μάξθεηηλγθ θαη ην Μάλαηδκελη ησλ 
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ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απνηειεί πξφθιεζε ιφγσ ηεο πνιπκνξθίαο ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ εκπεηξία ελφο πξννξηζκνχ 

ζηελ νπζία απνηειείηαη απφ ηηο πεξηνρέο, ηνπο πφξνπο, ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ηηο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηνλ πξννξηζκφ. Γίλεηαη ινηπφλ ιφγνο γηα 

δηαρείξηζε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ, 

επελδπηψλ, ηνπξηζηψλ, ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ, κεζηηψλ θιπ (Buhalis, 2000).  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Μάξθεηηλγθ ε κειέηε ηνπ «Μάξθεηηλγθ ησλ Δκπεηξηψλ» απνηειεί 

κηα μερσξηζηή-εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή γλψζεο θαη έξεπλαο (Lenderman, 2005). Ζ 

αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ κνληέισλ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εκπεηξηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνηφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ έρεη 

μεθηλήζεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Σν κνληέιν ηνπ Gronroos (Gronroos, 1990 ), 

δηαθξίλεη ηελ πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο ζηελ ηερληθή θαη ζηελ ιεηηνπξγηθή ηεο δηάζηαζε. 

Ζ ηερληθή πνηφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο (δειαδή, 

ηη έρνπκε πξνζθέξεη) πνπ νη θαηαλαισηέο βηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

ππεξεζίεο. Ζ ηερληθή πνηφηεηα κπνξεί λα κεηξεζεί εχθνια ηφζν απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

φζν θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη απνηειεί ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηνλ Gronroos (Gronroos, 1990 ), νη ηερληθέο 

πηπρέο κηαο ππεξεζίαο ράλνληαη εχθνια. Αληίζεηα, ε ιεηηνπξγηθή πνηφηεηα (δειαδή, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα ππεξεζία πξνζθέξεηαη), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα εζηηάδνληαο ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο.  

Οη Parasuraman, Zeithhaml θαη Berry (1985) παξνπζίαζαλ ην γλσζηφ κνληέιν 

SERVQUAL, ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηδηαίηεξα απφ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν 

SERVQUAL ζεσξείηαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βειηίσζεο ηεο 
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πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 

Σν κνληέιν κέηξα ηα πιηθά θαη άπια ζηνηρεία κηαο ππεξεζίαο θαη εξεπλά ηα θελά(gaps) 

ζηελ αιπζίδα ηνπξηζηψλ-ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη πεξηνρέο 

φπνπ ε πνηφηεηα κπνξεί λα βειηησζεί. 

Σα θελά απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ: 

 ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηψλ, 

 ηηο αληηιήςεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, 

 ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη, 

 ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ηνπξίζηεο, 

 ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηηο ππεξεζίεο φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη 

ηνπξίζηεο.  

O ηζρπξηζκφο φηη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή θαη λα κεηξεζεί σο 

ράζκα κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο απφδνζεο ακθηζβεηήζεθε απφ ηνπο Cronin θαη 

Taylor (1994). Αλέπηπμαλ ινηπφλ ην κνληέιν SERVPERF (Service Performance) πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε κέηξεζε θαη κφλν ηεο αληίιεςεο ηνπ πειάηε γηα ηελ απφδνζε κηαο 

ππεξεζίαο αξθεί γηα ηελ επαξθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. πσο 

αλαθέξνπλ ζε θξηηηθή ηνπο νη Fick θαη Ritchie (1991) θαη ηα δχν κνληέια δελ 

θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ επαξθψο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη νιηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

Οη Otto θαη Ritchie (Otto & Ritchie, 2000) ζε έξεπλα πνπ έθαλαλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα, αλέπηπμαλ κία θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Ζ 

θιίκαθα πεξηιακβάλεη 4 παξάγνληέο: εδνληζηηθνχο, ςπρηθή εξεκία, ζπκκεηνρή θαη 

αλαγλψξηζε. 
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Ζ Mossberga (2007), αλέπηπμε έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν κε παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εκπεηξία ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Θεσξεί φηη νη 

ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. πξνζσπηθφ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, άιινπο ηνπξίζηεο θιπ). ην 

κνληέιν ηεο απηά ηα ηξία ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο εκπεηξίαο (experience 

environment), κέζα ζην νπνίν ηφζν ηα ιεηηνπξγηθά φζν θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Πεξεηαίξσ ε Mossberga (2007) πξφηεηλε φηη 

έλα ζέκα ή κία ηζηνξία γηα έλαλ πξννξηζκφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο γηα πην 

νπζηαζηηθέο θαη πνηνηηθέο εκπεηξίεο ζηνπο ηνπξίζηεο αλαςπρήο. ην πιαίζην απηφ, γηα 

παξάδεηγκα, πνιινί πξννξηζκνί έρνπλ ζπληνλίζεη θαη επηθνηλσλήζεη ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο, κέζα απφ έλα ζέκα ή κία ηζηνξία θαη έρνπλ πξνζθέξεη αλακλεζηηθά πξντφληα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλα ζέκα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Ο Βuhalis (2000), αλαθέξεη φηη είλαη επηηαθηηθφ γηα ηνλ θάζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ λα 

αλαπηχμεη Κνηλσληθέο ηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ, γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ θηινμελεί. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαμχ άιισλ, ηελ εζηίαζε ζηελ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη φρη ηελ εζηίαζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθή ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ αληηδξάζεσλ 

ησλ ηνπξηζηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηνλ πξννξηζκφ δηφηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

ηνπξηζηψλ είλαη ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Σέινο, ζεκαληηθή 

είλαη θαη ε επίγλσζε φηη ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ζε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θαη 

πξννξηζκνχο έρεη άκεζε ζπλέπεηα γηα ηνλ ηχπν ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα πξνζειθχζνπλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην κάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζηξαηεγηθφο κεραληζκφο ζε ζπληνληζκφ κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξννξηζκψλ θαη φρη σο εξγαιείν πσιήζεσλ. Με άιια ιφγηα, ζχκθσλα κε ηνλ Buhalis 

ην κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ, λα δηαζθαιηζηνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ πξννξηζκψλ.  
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Απφ ηε ζθνπηά ηνπ Management, είλαη γλσζηφ φηη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ ηηκή, γηα ηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Purcarea & Ratiou, 2009). Ζ πνηνηηθή δηαρείξηζε (Quality 

Management) γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη ζήκεξα επηηαθηηθή. Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή πνηνηηθψλ ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο (quality management techniques), πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη (Purcarea & Ratiou, 2009). ε απηφ ην 

πιαίζην αλαπηχρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε έλλνηα ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (Integrated Quality Management-IQM) ησλ πξννξηζκψλ (Go & 

Govers, 2000). Ζ IQM πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζεψξεζε ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο αιιά ζπκπεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηζνξξνπνχλ ηα 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ζθνπνχο φισλ εθείλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα θαη επηπιένλ ελζσκαηψλεη φια ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ζ IQM ζπλδπάδεη ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπξηζηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Έρνληαο ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ 

λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε Augustyn (1998), πξνηείλεη 

εηδηθά γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην πιαίζην κηαο Κνηλνπξαμίαο (Total Quality Tourism Consortium -

TQTC). Ζ έλλνηα ηεο TQTC πξνυπνζέηεη φηη νη εθπξφζσπνη (αλψηαηα θιηκάθηα ηεο 

ηεξαξρίαο) ησλ δηαθφξσλ δεκφζησλ, ηδησηηθψλ θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε κηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή θαη είλαη πξφζπκνη λα 

ζπλεξγαζηνχλ, δεζκεχνληαη λα εληζρχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζε 

φξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ, ελψ κνηξάδνληαη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο. Έλα 
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ηέηνην ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ (Augustyn, 1998). 

Με άιια ιφγηα ζην ζχζηεκα ηεο TQTC, ε πηνζέηεζε ηεο άπνςεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Μέζα ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα ηα κνληέια 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (π.ρ. SERVQUAL) κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ σο κέζα γηα 

ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνπο πειάηεο (Augustyn, 

1998). 

 

 

1.2.3. Branding Σνπξηζηηθώλ Πξννξηζκώλ 

 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ( γλσζηή σο branding) είλαη ην πην ηζρπξφ φπιν 

πνπ δηαζέηεη ην ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

(Morgan, Pritchard, & Piggott, 2004 ). 

Σν branding ησλ πξννξηζκψλ κπνξνχκε λα ην νξίζνπκε σο ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή 

εθείλνπ ηνπ κίγκαηνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ θαη μερσξίδνπλ έλαλ 

πξννξηζκφ απφ ηνπο ππφινηπνπο κέζσ ηεο ζεηηθήο πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηνπ  (Cai, 2002 

). Ζ έλλνηα ηνπ branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ έρεη αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθφ 

ζέκα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σφζν νη εξεπλεηέο φζν θαη νη επαγγεικαηίεο ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο εηθφλαο (destination image) θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ελφο πξννξηζκνχ σο 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο κάξθαο (brand) πξννξηζκνχ 

(Blain, Levy, & Ritchie, 2005). Έηζη ε έλλνηα ηνπ branding, εκπεξηέρεη ηαπηφρξνλα θαη 

ηηο έλλνηεο ηεο εηθφλαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο. 



23 

 

 Ο Cai (2002 ), νξίδεη ηελ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ σο «ηηο αληηιήςεηο γηα έλαλ ηφπν, 

φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ κλήκε ησλ θαηαλαισηψλ». Γηαθξίλεη ηηο έλλνηεο ηηο 

εηθφλαο θαη ηνπ branding ελφο πξννξηζκνχ κεηαμχ ηνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε εηθφλα 

απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ branding αιιά είλαη κφλν κία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ. Δπηπιένλ ζρνιηάδεη φηη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο( brand identity) δελ 

έρεη πιήξσο απνζαθεληζζεί.  

Μία κειέηε πνπ αλέδεημε δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ branding ησλ πξννξηζκψλ είλαη απηή 

ησλ Blain, Levy θαη Ritchie (2005). Γηεμήγαγαλ κηα νινθιεξσκέλε πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή έξεπλα ζε αλψηεξα ζηειέρε απφ 409 Οξγαληζκνχο πνπ πινπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organizations). Ζ κειέηε 

αλέδεημε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο φπσο ηαπηνπνίεζεο, 

δηαθνξνπνίεζεο, εκπεηξίαο, πξνζδνθηψλ, εηθφλαο, ελίζρπζεο, αλαγλψξηζεο, ζπλέπεηαο, 

κελπκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Μέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο φξηζαλ ην 

branding ησλ πξννξηζκψλ σο ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κάξθεηηλγθ: 

 πνπ ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία ελφο νλφκαηνο, ελφο ζπκβφινπ, ελφο 

ινγφηππνπ, ελφο ζήκαηνο, κηαο ιέμεο, ή άιισλ γξαθηθψλ ζχκβνισλ πνπ 

εληνπίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ έλα πξννξηζκφ, 

 πνπ κε ζπλέπεηα κεηαθέξεη ηελ πξνζδνθία κηαο αμέραζηεο ηαμηδησηηθήο 

εκπεηξίαο ή νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πξννξηζκφ, 

 πνπ ρξεζηκεχεη γηα λα παγηψζεη θαη λα εληζρχζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπ επηζθέπηε θαη ηνπ πξννξηζκνχ θαη 

 πνπ κεηψλεη ηα θφζηε αλαδήηεζεο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ ξίζθνπ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

Ζ απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο, σο ζηξαηεγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Μάξθεηηλγθ έρεη νδεγήζεη ζε κία ζεηξά 

εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε ρψξεο, θξάηε, ,πφιεηο θαζψο θαη 

πεξηθέξεηεο. 
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Ο Anholt (2002), ζε έξεπλά ηνπ έδεημε πσο ηα επηηπρεκέλα εζληθά brands παξέρνπλ 

εκπηζηνζχλε, πνηφηεηα θαη ηξφπνπο δσήο κε ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

ηαπηηζηνχλ. Σν βαζηθφ ζεκείν ηεο έξεπλάο ηνπ απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη ε αιιαγή ηεο 

θήκεο ελφο θξάηνπο θαη ε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ ζεκάησλ είλαη κία δχζθνιή, ζχλζεηε 

θαη καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία ή νπνία απαηηεί αληηθεηκεληθφηεηα θαη θπξίσο βαζηά 

θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Με άιια ιφγηα είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ brand λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνπνηήζνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ. 

Οη Crockett θαη Wood (2002), εμήγεζαλ πψο κέζα απφ ηελ έξεπλα θαηαλαισηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεηαηξηζηηθή ζηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ ε θπβέξλεζε θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζηε Γπηηθή Απζηξαιία επαλαηνπνζέηεζαλ ηνλ πξννξηζκφ σο έλαλ απφ 

ηνπο θχξηνπο θπζηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Αλάκεζα ζηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη ην brand ελφο πξννξηζκνχ νθείιεη 

λα ζπκπεξηιάβεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηηο αιιαγέο ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. 

Οη Brown, Chalip, Jago θαη Mules (2004) ζε έξεπλά πνπ δηεμήγαγαλ ζηελ Απζηξαιία 

εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ branding ελφο πξννξηζκνχ, ησλ κεγάισλ γεγνλφησλ-

εθδειψζεσλ (events) θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Σφληζαλ ηε ζεκαζία ηνπ 

event tourism θαη εμέηαζαλ ηελ εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην. Ζ έξεπλά ηνπο έδεημε πσο ηα παγθφζκηα γεγνλφηα, φπσο είλαη νη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ brand κίαο 

ρψξαο. 
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O Laksiri (2009), ζε έξεπλα ηνπ εμέηαζε πψο νη ηνπξίζηεο ζηε ξη Λάλθα 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξννξηζκνχ. Λφγσ ηεο πξνεγνχκελεο αξλεηηθήο εηθφλαο ηεο ξη Λάλθα ν Laksiri 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, απνηειεί πξφθιεζε θαη ζεκαληηθή επζχλε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ ε πξνψζεζε ηέηνησλ πξννξηζκψλ. Υξεζηκνπνηεί ηo εξγαιείν ηνπ 

«brand–pyramid» ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο 

αληηιακβάλνληαη κηα ρψξα/έλαλ πξννξηζκφ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

αληηιήςεηο απηέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην ινγφηππν θαη ηελ ηνπνζέηεζε κηαο 

κάξθαο (positioning of a brand). Ζ ζεψξεζε ηνπ ―brand pyramid‖, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ brand ελφο πξννξηζκνχ πνπ 

απεπζχλεηαη ζε δηαθνξνπνηεκέλεο νκάδεο ζηφρνπ. 

Οη Hudson θαη Ritchie (2009), αλαιχνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ branding ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο (branding a destination experience), κέζα απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ 

Καλαδά. Θεσξνχλ πην ζεκαληηθφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ brand ησλ πξννξηζκψλ ηελ 

εζηίαζε ζηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία παξά ηελ εζηίαζε ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξννξηζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζεσξνχλ φηη νη πξννξηζκνί κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πην επηηαθηηθνχο θαη επείγνληεο ιφγνπο ζηνπο θαηαλαισηέο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηζθεθηνχλ. Μέζα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ brand ηνπ 

Καλαδά δείρλνπλ πσο ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνίεζε βησκαηηθέο ηερληθέο γηα 

λα επηθνηλσλήζεη ην λέν ηεο ζιφγθαλ. Ζ κειέηε απηή πξνηείλεη φηη ηα brands ησλ 

πξννξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρή πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην κήλπκα ηεο 

ππφζρεζεο γηα κηα αμέραζηε ηαμηδησηηθή εκπεηξία. εκαληηθφ ζεκείν ζηελ κειέηε ηνπο 

απνηειεί ε αλάπηπμε ελφο ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, κε ηέζζεξα βήκαηα, γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ brand ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 
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1.3.  ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ  

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηηο ηξείο 

έλλνηεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαζψο θαη ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, κέζα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

ηεο Υαιθηδηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη:  

1. Πνηα/εο επηξξνή/εο έρεη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηψλ 

ζηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ; 

2. Πνηα επίδξαζε έρεη ην branding ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ( ε εηθφλα ηνπ 

πξννξηζκνχ, ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο θαη ε γλψζε ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηνπο 

ηνπξίζηεο) ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο; 

3. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηψλ;  

4. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ branding ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηεο 

αληίιεςεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ; 

5. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπο γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ; 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζηελ επφκελε 

ελφηεηα, γίλεηαη αλαιπηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη, ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, 

ην branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ε αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Παξάιιεια αλαιχεηαη ε κεηαβιεηή ηεο ηνπξηζηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη ελλέα εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ θαζψο θαη ε γξαθηθή 

ηνπο απεηθφληζε (ρήκα 1). 
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Οη ελλέα εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ πξνηείλνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ην 

branding ησλ πξννξηζκψλ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηα επίπεδα ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Οη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο είλαη:  

Τ1. Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ζηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο πνπ ν ηνπξίζηαο 

βαίλεη απφ/πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαη ζε εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξννξηζκφ) έρεη 

άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ.  

Τ2. Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο έρεη έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, κέζσ ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Τ3. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

Τ3α. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξννξηζκνχ, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

(ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε θάζε ηεο παξακνλήο μερσξηζηά). 

Τ3β. Ζ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο 

εκπνξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε θάζε ηεο 
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παξακνλήο μερσξηζηά). 

Τ3γ. Ζ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ, σο κέξνο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο 

παξακνλήο μερσξηζηά). 

Τ4. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ.  

Τ5. Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε 

ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Τ6. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ.  
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ρήκα 1: ρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ην ζεσξεηηθφ απηφ κνληέιν ε κεηαβιεηή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ ζεσξείηαη σο πιήξσο εμαξηεκέλε ή αιιηψο σο ελδνγελήο. Πξνηείλεηαη φηη 

ε αληαγσληζηηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ branding ησλ πξννξηζκψλ. Ζ ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε 

παξνπζηάδεηαη σο κεζνιαβεηήο θαη ζεσξείηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ branding ησλ πξννξηζκψλ. Καηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΑΙΚΧΝ ΔΝΝΟΙΧΝ  

 

 

2.1. ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ 

 

 

Ο ηνπξηζκφο αθνξά ηνπο ηφπνπο θαη ηνπο ρψξνπο νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ λννηξνπίεο, 

νηθνλνκίεο θαη θνηλσληθέο δνκέο (Saraniemi & Kylänen, 2010). ηνλ ηνπξηζκφ νη 

παξαγσγή, ε θαηαλάισζε θαη νη βησκαηηθέο εκπεηξίεο ζπλδένληαη πάληα κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία (Gnoth, 2007). Γηα ηνλ ιφγν ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

απνηειεί κία ζεζκνζεηεκέλε έλλνηα ζηε κειέηε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

 

2.1.1.  Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ  
 

 

Οη Saraniemi θαη Kylänen (2010) ηνλίδνπλ φηη ζπλήζσο έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

ζεσξείηαη σο ην πεδίν δξάζεο φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ηνπξηζηηθνί θνξείο (επηρεηξήζεηο 

θηινμελίαο, δεκφζηνη νξγαληζκνί, επηζθέπηεο, θιπ) αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ. Πηζηεχνπλ φηη ζε ζηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο 

φπσο ην ρηίζηκν ηνπ brand ελφο πξννξηζκνχ, ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ 

ηφπσλ ή ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κηαο 

πεξηνρήο, ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη 

επηηαθηηθή. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ έρεη κειεηεζεί απφ 

δηάθνξεο ζθνπηέο. Ο Lew, πξφηεηλε φηη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη ηα αμηνζέαηα 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κέζα απφ έλα ζχλνιν ηδενγξαθηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο ηελ γλψζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπξηζηψλ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηδενγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ηελ πιηθή θχζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ (π.ρ. βνπλά, μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ). Σα 

νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξννξηζκψλ αθνξνχλ ην ρσξηθφ, πξνζσξηλφ θαη 

δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπο. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία ηνπ Lew ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

αληηιήςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ ηνπξηζηψλ, γηα έλα πξννξηζκφ 

ή αμηνζέαην. Δηδηθφηεξα, ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ή ηνπ θηλδχλνπ, ηα θίλεηξα θαη 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπξηζηψλ, ηνλίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξηθή θαη θαηλνκελνινγηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

Ο Buhalis (Buhalis, 2000) πεξηγξάθεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο σο ακαιγάκαηα 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο εκπεηξίεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Τπνζηεξίδεη φηη έλαο πξννξηζκφο κπνξεί επίζεο λα είλαη κηα αληηιεπηηθή 

έλλνηα, ε νπνία κπνξεί λα εξκελεπηεί ππνθεηκεληθά απφ ηνπο θαηαλαισηέο αλάινγα κε 

ην δξνκνιφγην ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, ην πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ην 

ζθνπφ ηεο επίζθεςεο, θαζψο θαη ηηο παξειζνληηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Καηαιήγεη λα νξίζεη 

ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, σο κία γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

επηζθέπηεο θαη φρη απφ γεσγξαθηθνχο ράξηεο ή πνιηηηθέο απνθάζεηο. Ο πξννξηζκφο 

ζπρλά απνθηά ηαπηφηεηα κέζα απφ ην brand –name, δεκηνπξγψληαο κηα εηθφλα ζην 

κπαιφ ησλ πειαηψλ. Ο Buhalis (Buhalis, 2000), σζηφζν ηνλίδεη φηη νη απνθάζεηο 

Μάξθεηηλγθ γηα έλα πξννξηζκφ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο 

Γηαρείξηζεο ησλ Πξννξηζκψλ(DMOs) πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηνπο πφξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. ηνλ Πίλαθαο 5 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξνη νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.  

Πίλαθαο 5: Οξηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ 

πγγξαθέαο –Έηνο:  Peter Murphy  1985 

Δξεπλεηηθή Πεγή:   Murphy, P. (1985): Tourism. A Community Approach. New York 

Οξηζκφο:   Τηνζεηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ Ν. Georgulas(1970).  Ο ηνπξηζκφο σο 
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βηνκεραλία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο πεξηνρέο ησλ πξννξηζκψλ. 

Πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά θπζηθά θαη ηερλεηά γλσξίζκαηα πνπ 

πξνζειθχνπλ επηζθέπηεο(ή ηνπξίζηεο) γηα πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

πγγξαθέαο –Έηνο:  Burkart θαη Medlik 1974 

Δξεπλεηηθή Πεγή:   Burkart, A.J. & Medlik, S.: ( 1974): Tourism. Past, Present and 

Future 

Οξηζκφο:   Ζ γεσγξαθηθή κνλάδα πνπ επηζθέπηεηαη ν ηνπξίζηαο κπνξεί λα είλαη 

έλα απηφλνκν θέληξν, έλα ρσξηφ ή κηα πφιε ή κηα πφιε, κηα πεξηνρή, 

έλα λεζί, κηα ρψξα ή κηα ήπεηξνο. Απηή ε γεσγξαθηθή ελφηεηα 

κπνξεί λα πεξηγξαθζεί σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Ο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο, πνπ νξίδεηαη γεσγξαθηθά, κπνξεί λα εζηηάζεη ζηελ 

εμέηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηεο ζεκαζία ηεο. Πφζν 

ζεκαληηθή είλαη θάζε γεσγξαθηθή ελφηεηα σο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο, θαη πψο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηξεηο θχξηνπο 

παξάγνληεο, ηα αμηνζέαηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηηο αλέζεηο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ.  

πγγξαθέαο –Έηνο:  Mill and Morrison 1992 

Δξεπλεηηθή Πεγή:   Mill, R.C. & Morrison, A.M. (1992): The Tourism System.Englewood 

Cliffs 

Οξηζκφο:   ε έλαλ πξννξηζκφ ππάξρεη έλα κίγκα αιιεινεμαξηψκελσλ 

ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία αιιεινεμαξηψληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαγάγνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή, ζπλνιηθή ηαμηδησηηθή εκπεηξία. Έηζη 

έλαο πξννξηζκφο απνηειείηαη απφ: Αμηνζέαηα, Δγθαηαζηάζεηο, 

Τπνδνκέο, Μεηαθνξέο, Φηινμελία.  

πγγξαθέαο –Έηνο:  C. Cooper 1993 

Δξεπλεηηθή Πεγή:   Cooper, C. et al. (1993): Tourism. Principles and Practice. London 

Οξηζκφο:   Ο πξννξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηνλ ιφγν χπαξμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο 

πξννξηζκφο θαη ηα αμηνζέαηα ηνπ είλαη νη ιφγνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

ηαμίδηα.  

πγγξαθέαο –Έηνο:  Jensen, Hansen θαη Metz 1993 

Δξεπλεηηθή Πεγή:   Jensen, C.F., Hansen, J. & Metz, L.(1993): Turistvirksomhed. 

København 

Οξηζκφο:   Ο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είλαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ 

πεξηέρεη θπζηθά ηνπία θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθέξεη έλα ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη εζηίαζεο, θαγεηφ θαη 

ηνπιάρηζηνλ κία εμαηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή εκπεηξία.  
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ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ν Framke (2002), δήισζε φηη ν φξνο πξννξηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο κηα ηνπνζεζία, σο έλα ζχζηεκα παξαγσγήο, ή σο κία 

ζχλζεζε ππεξεζηψλ. Ο Framke πξνζδηφξηζε ην ζέκα ησλ πξννξηζκψλ απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε, πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ησλ πξννξηζκψλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δεχηεξε απφ κία θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή πιεπξά. 

ηφρνο ηνπ δελ ήηαλ λα ζπλδπάζεη ηηο θνηλσληνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο, 

αιιά λα αλαιχζεη ζε πνην βαζκφ νη δηάθνξνί νξηζκνί γηα ηνπο πξννξηζκνχο 

εκπεξηέρνπλ ηηο έλλνηεο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ, ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ηνπξηζηψλ. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ Framke 

είλαη φηη «ην άζξνηζκα ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ησλ ππνδνκψλ θαη ηα αμηνζέαηα δεκηνπξγνχλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο ηφπνπ, ζηνλ ηφπν ηνπ 

πξννξηζκνχ». Γηα εθείλνλ, πξννξηζκφο είλαη ε ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα ελφο ηφπνπ θαη 

ηνλίδεη φηη ν φξνο πξννξηζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ζρέζε κε ην 

Μάξθεηηλγθ.  

Οη Saraniemi θαη Kylänen (2010), επεξεαζκέλνη απφ ηε κειέηε ηνπ  Framke, 

πξνηείλνπλ κία νιηζηηθή, πνιπδηάζηαηε θαη δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε ζηελ εξκελεία 

ηεο έλλνηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. ηελ κειέηε ηνπο αξρηθά εμέηαζαλ ηηο 

δηάθνξεο ζεσξήζεηο γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ηηο νκαδνπνίεζαλ ζε 

ηέζζεξεηο επηζηεκνληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο: 

 Σνλ νηθνκηθφ-γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Γηαρείξηζεο.  

 Σελ Πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

 Σελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. 

ηε ζπλέρεηα, πξφηεηλαλ κία ελαιιαθηηθή άπνςε γηα ηνπο πξννξηζκνχο, ε νπνία 



35 

 

ζηεξίδεηαη ζηελ πνιηηηζηηθή γεσγξαθία θαη ην πνιηηηζηηθφ Μάξθεηηλγθ. Καηαιήγνπλ 

λα νξίζνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ σο έλα ζχλνιν ζεζκψλ θαη θνξέσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε έλα θπζηθφ ή εηθνληθφ ρψξν, κέζα ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα 

δηάθνξεο ζπλαιιαγέο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ ηε 

δηρνηφκεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο.  

 

 

2.1.2. Ο πξννξηζκόο σο ηνπξηζηηθό πξντόλ 

 

 

Αξθεηνί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα απνζαθελίζνπλ ηεο θχζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. Μεξηθέο απφ απηέο πηνζεηνχλ ηελ ζθνπηά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. 

ε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο σο πξντφλ απνηειείηαη απφ 

δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά πνπ φια καδί δεκηνπξγνχλ έλα πιήξεο, πνιχ-επίπεδν πξντφλ ην 

νπνίν αιιειεπηδξά κε ηνπο ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ην ηνπξηζηηθφ κνληέιν ηνπ Gunn (1994) ηνλίδεη φηη ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ/πξννξηζκφο είλαη κία ζχλζεηε θαηαλαισηηθή εκπεηξία ή νπνία πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη ηνπξίζηεο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο ηαμηδησηηθέο 

ππεξεζίεο, φπσο πιεξνθνξίεο, κεηαθνξέο, θιπ. ην ίδην πιαίζην Ritchie θαη Crouch 

(2000) ηνλίδνπλ επίζεο ην ξφιν ηεο εκπεηξίαο ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ/πξννξηζκφ. 

ην κνληέιν ηνπο, νη Medlik θαη Middleton (1973) φξηζαλ ηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ/πξννξηζκφ σο έλα ζχλνιν απφ δξαζηεξηφηεηεο, ππεξεζίεο θαη νθέιε ηα νπνία 

ζπλζέηνπλ ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία. Σα πέληε βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην 

ζχλνιν ηνπ πξννξηζκνχ είλαη: ηα αμηνζέαηα ηνπ πξννξηζκνχ, ηηο ππνδνκέο ηνπ 

πξννξηζκνχ, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ εηθφλα θαη ηελ ηηκή.  

Οκνίσο νη Hu θαη Ritchie (1993) φξηζαλ ηνλ πξννξηζκφ σο έλα παθέην ηνπξηζηηθψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ, ην νπνίν φπσο θάζε πξντφλ πεξηιακβάλεη 

πνιπδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια είλαη απηφ Smith (1994). Πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη 

έλα κνληέιν ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα ζηνηρεία απηά ζπλδένληαη. Σα πέληε ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη: ηα θπζηθά ζηνηρεία, ε ππεξεζία, ε 

θηινμελία, ε ειεπζεξία επηινγήο θαη ε ζπκκεηνρή. Σν κνληέιν πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη δηάθνξνη πφξνη, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο, νη ππεξεζίεο θαζψο θαη άιιεο 

«εηζξνέο» ηνπ πξννξηζκνχ κπνξνχλ λα παξάγνπλ «εθξνέο» γηα ηνπο ηνπξίζηεο, νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχλ αμία θαη νθέιε. Σν κνληέιν αλαγλσξίδεη ξεηά ην ξφιν ηε 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Πξνηείλεη φηη ε επηηπρία ελφο πξντφληνο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ, εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά 

ζρεδηαζκέλα είλαη  ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ην πνζφ θαιά αιιειεπηδξνχλ ηα ζηνηρεία 

απηά κεηαμχ ηνπο. 

Χζηφζν, ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζε έλα πξννξηζκφ δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο 

θαηαλάισζεο ησ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη 

ηνπξίζηεο επηζπκνχλ λα δεκηνπξγνχλ εκπεηξίεο ηφζν απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ 

πξννξηζκνχ φζν θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ. Οη Murphy, Pritchard θαη Smith 

(2000) ζεσξνχλ φηη ην πξντφλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ επίδξαζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πξννξηζκνχ φζν 

θαη ηελ επίδξαζε ηεο ππνδνκήο ησλ ππεξεζηψλ. ην πιαίζην απηφ δεκηνχξγεζαλ έλα 

κνληέιν ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2. 
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ρήκα 2: Δλλνηνινγηθό Μνληέιν ηνπ πξννξηζκνύ σο ηνπξηζηηθό πξντόλ (Murphy, Pritchard, & Smith, 2000) 

Θα κπνξνχζε λα ζπκπεξάλεη θαλείο απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ηα πξντφληα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη ζεκειηψδεηο εκπεηξίεο. Ζ επηηπρία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ζρεδηάδεη θαη επηθνηλσλεί ηε ζπλνιηθή 

ηαμηδησηηθή εκπεηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ (Smith, 1994). 

 

 

2.1.3. Ο θύθινο δσήο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ  

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

πξννξηζκψλ, ε κειέηε ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξννξηζκνχ απνηειεί έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν (Buhalis, 2000).  

χκθσλα κε ηνλ Butler (1980) ν θχθινο δσήο κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο (Σourist Area 

Life Cycle –TALC), δείρλεη φηη νη πξννξηζκνί φπσο θαη φια ηα πξντφληα έρνπλ έλαλ 

θχθιν δσήο (ρήκα 3). Ο Butler (1980) πξφηεηλε ην κνληέιν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Θεσξεί φηη νη πξννξηζκνί δηέξρνληαη απφ κία πξνβιέςηκε 

αθνινπζία έμη ζηαδίσλ. Σα ζηάδηα απηά είλαη: ε εμεξεχλεζε (exploration), ε ζπκκεηνρή 
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(involvement),ε αλάπηπμε (development), ε ελνπνίεζε (consolidation), ε ζηαζηκφηεηα 

(stagnation) θαη ηέινο ε παξαθκή (decline) ή ε αλαδσνγφλεζε (rejuvenation). ε θάζε 

ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο πνπ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε κνξθνινγία, ζηνπο ηχπνπο ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ πξννξηζκφ θαη ζηελ ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

πξννξηζκνχ. Ο Butler δειψλεη φηη νη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο είλαη δπλακηθέο, 

εμειηζζφκελεο θαη κεηαβιεηέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αιιά ζεσξεί φηη ν 

πξννξηζκφο απνηειεί αληηθεηκεληθή θαη νπδέηεξε νληφηεηα. 

 

ρήκα 3: Κύθινο δσήο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ ηνπ Butler ( (The concept of a tourist area cycle of evolution, 

1980) 

Αλ θαη ην κνληέιν ηνπ Butler είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν κειέηεο ηεο αλάπηπμεο ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ηα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ θαη ε δηάξθεηά ηνπο εμαξηψληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ. πσο δειψλεη ν Butler (1980), ην ζρήκα ηεο 

θακπχιεο δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζηνπο πξννξηζκνχο, αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αλάπηπμε, ζηηο ζηξαηεγηθέο, θαη ζε άιινπο αληαγσληζηηθνχο 

παξάγνληεο. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν νκάδεο: 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (Agarwal, 1997). Οη Δζσηεξηθνί παξάγνληεο 

ελφο πξννξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο εγγελείο (δειαδή, ηε κνλαδηθφηεηα ησλ 

πφξσλ θαη ηα αμηνζέαηα, ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο θιπ) φζν θαη εθείλνπο πνπ 

αθνξνχλ ην Μάλαηδκελη ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Ο Butler 
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(1980) ππνζηήξημε φηη «κφλν ζηελ πεξίπησζε κηαο πξαγκαηηθά κνλαδηθήο πεξηνρήο ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα πξνβιέςεη κηα ζρεδφλ δηαρξνληθή ειθπζηηθφηεηα». ε θξηηηθή 

απηήο ηεο άπνςεο νη Gunn θαη Var (2002), ζεσξνχλ φηη ε αλαδσνγφλεζε ή ε 

ππνβάζκηζε ελφο πξννξηζκνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβνχλ δηφηη ν ηνπξηζκφο είλαη 

έλα αλνηρηφ θαη δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν αληηδξά ζε πνιινχο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. 

 

 

2.1.4. Ο θύθινο δσήο ηνπ Πξντόληνο θαη νη επηπηώζεηο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

Μάξθεηηλγθ 

 

 

Ο Buhalis (2000) ζεσξεί ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη θαλείο ηα ζηάδηα θαη ηηο ξίδεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εμέιημεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κία ζηξαηεγηθή. Βαζηδφκελνο πάλσ 

ζην κνληέιν ηνπ Butler, ην εξγαιείν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξννξηζκνχ πνπ παξνπζηάδεη 

ν Buhalis (ρήκα 4) απνηειείηαη απφ πέληε ζηάδηα: εηζαγσγή-introduction, αλάπηπμε-

growth, σξηκφηεηα-maturity, θνξεζκφο-saturation θαη παξαθκή-decline. Ο Buhalis 

ηνλίδεη φηη ηα θχξηα πξνβιήκαηα ζηνλ θχθιν δσήο ελφο πξννξηζκνχ, αθνξνχλ ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ θακπήο, ηελ δηάξθεηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ θαη ην επίπεδν ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Ο ζπγγξαθέαο επηπιένλ ππνζηεξίδεη, φηη ηα δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαζψο θαη 

δηαθνξεηηθά ζρέδηα δξάζεο. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα. ηα πξψηα ζηάδηα ε 

δήηεζε ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζην ζηάδην π.ρ. ηεο 

σξηκφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζηα πξψηα ζηάδηα ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ 

πξννξηζκνχ. Απφ ηελ άιιε, ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ελδείθλπληαη ζηξαηεγηθέο 
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επαλαζρεδηαζκνχ, αιιαγήο εηθφλαο θαη επαλαηνπνζέηεζεο πξντφληνο. Σν ζχλνιν ηνπ 

κίγκαηνο κάξθεηηλγθ σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην ζηάδην 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξννξηζκνχ. 

 

ρήκα 4: Ο θύθινο δσήο ηνπ πξννξηζκνύ θαη νη επηπηώζεηο ζηνλ ηνπξηζκό (Buhalis, Marketing the 

competitive destination of the future, 2000)  

Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ Butler, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

επζχλε ζηε δηαρείξηζε ησλ πξννξηζκψλ. Απνηειεί έλα επξεηηθφ εξγαιείν πνπ 

πεξηγξάθεη βήκα πξνο βήκα ηελ αλάπηπμε ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη 

παξνπζηάδεη κία ιίζηα ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ. Γελ παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο 

ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

πξννξηζκψλ. Χζηφζν, ην κνληέιν δίλεη έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη παξέρεη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζηξαηεγηθή ιήςε απνθάζεσλ (Buhalis, 

2000).  
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2.2.  Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΣΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΧΝ  

 

 

2.2.1.  Δλδπλάκσζε ησλ ηνπξηζηώλ κέζα από ηε θηινζνθία ηνπ Customer Centric 

Marketing 

 

 

Tα ηειεπηαία ρξφληα ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer 

Relationship Management-CRM), γίλεηαη ιφγνο γηα κηα λέα ζηξαηεγηθή θηινζνθία ηνπ 

Μάξθεηηλγθ (Consumer Centric Marketing-CCM) πνπ δελ εζηηάδεη απιψο ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ αιιά ελδπλακψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. O βαζηθφο ζθνπφο ηεο CCM είλαη λα απνθηήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο θαιχηεξε εηθφλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ ηνπο, κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ, ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ αμηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο γλψκεο 

θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ (Buhalis, Niininen, & March, 2007). Ζ θηινζνθία ηνπ 

CCM παξέρεη εθείλα ηα ζηξαηεγηθά εξγαιεία πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα πξνζαξκφζνπλ ην πξντφλ θαη/ή ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ, ζηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνλ πειαηψλ ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγεί ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο 

κεηαμχ πειαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο 

βάζεηο γηα δηαθνξνπνίεζε, αχμεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

άκεζεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη ηε καθξνρξφληα θεξδνθνξία 

ησλ επηρεηξήζεσλ (Buhalis, Niininen, & March, 2007).  

Ζ θηινζνθία CCM, βαζίδεηαη ζηηο ηερληθέο ηεο δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ 

βαζηθή δηαθνξά ησλ ζηξαηεγηθψλ CRM θαη CCM είλαη φηη ε CCM ηνπνζεηεί ηνλ 

πειάηε ζην θέληξν ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ (ρήκα 5) (Buhalis, Niininen, & 
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March, 2007). 

 

ρήκα 5: Η ζέζε ην πειάηε ζηηο θηινζνθίεο CRM & CCM (Buhalis, Niininen, & March, Customer 

empowerment in tourism through consumer centric marketing (CCM), 2007) 

ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη 

επηθέξεη δξακαηηθέο αιιαγέο θαη ε εκπινθή ησ ηνπξηζηψλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απνηειεί πιένλ θνηλή πξαθηηθή (Buhalis, 2000). Οη λέεο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. internet) πξνζθέξνπλ πιένλ κεγαιχηεξε επειημία ζηνπο ηνπξίζηεο γηα 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπο άκεζα θαη γξήγνξα κε ηνπο θνξείο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

(μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία θιπ). Ζ επηινγή ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, 

βαζίδεηαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ. Οη 

ηνπξίζηεο πιένλ είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθνί δεηψληαο πςειφηεξε πνηφηεηα 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην Μάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ ζηαδηαθά αλαπηχζζεη πξαθηηθέο πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ, κέζα απφ ηε 

θηινζνθία CCM, ε νπνία ζπληζηά ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ «έλαο-πξνο-έλαο». Έλα 

απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο CCM είλαη ε εμαηνκίθεπζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ δειαδή ε πξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο ζηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θάζε θαηαλαισηή μερσξηζηά.  
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2.2.2. ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ζην Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκώλ 

 

 

πσο ήδε έρνπκε ηνλίζεη, ην ζπλνιηθφ πξντφλ ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη 

ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαζηάζεηο, φπσο αμηνζέαηα, κεηαθνξέο, 

εγθαηαζηάζεηο, μελνδνρεία, ηελ αληηιακβαλφκελε εηθφλα ηεο πεξηνρήο θιπ. ην 

πιαίζην απηφ, έλα απφ ηα δχζθνια θαζήθνληα ηνπ Μάξθεηηλγθ ηνλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ έρεη λα ζπλδπάζεη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

παξαγσγή ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ πξντφλ 

ελφο πξννξηζκνχ (Palmer & Bejou, 1995). 

Οη Wang θαη Fesenmaier (2007) ζε έξεπλα ηνπο αλέπηπμαλ έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ Μάξθεηηλγθ γηα ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. ην κνληέιν ηνπο 

αλαγλσξίδνπλ ηέζζεξεηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν θαη ηε κνξθή 

ησλ ζπκκαρηψλ ζην Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ. Οη κεηαβιεηέο είλαη: 

• νη πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο δηθηχνπ/ζπκκαρίαο  

• ηα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα δίθηπν/ζπκκαρία 

• ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ/ζπκκαρίαο 

• ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπλεξγαζηψλ ζην 

Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο δείρλνπλ φηη αλάκεζα ζηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

ζπλεξγαζίαο είλαη ε θξίζε θαη ν αληαγσληζκφο. Μία αθφκε βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ε φπνηα δεκηνπξγεί ην έδαθνο γηα απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη 

δηαρείξηζε, γηα αλνηθηφ επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο είλαη κία αθφκε βαζηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμεο 

ζπκκαρηψλ, δεδνκέλνπ φηη δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη θαζνξίδεη ην 
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βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο κε 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ ε έξεπλά ηνπο έδεημε φηη νη ηνπξηζηηθνί 

νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο ζπλάπηνπλ ζπιινγηθέο ζρέζεηο, έρνληαο ηέζζεξα βαζηθά 

θίλεηξα. Απηά αθνξνχλ ηα κεησκέλα θφζηε ζπλαιιαγήο, ηα θίλεηξα κάζεζεο, ηα 

θνηλσληθά θίλεηξα θαη ηα θίλεηξα πνπ αθνξνχλ ηε απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

cluster. ζνλ αθνξά ηα ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο ζπκκαρίαο ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ νη Wang θαη Fesenmaier (2007) θαηέιεμαλ φηη είλαη πέληε: ην ζηάδην ηεο 

ζχλζεζεο, ηεο παξαγγειίαο, ηεο εθαξκνγήο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο κεηαηξνπήο ηα 

νπνία απνθαιχπηνπλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Μάξθεηηλγθ 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Σέινο ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα/νθέιε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ είλαη ηξία. Σν 

πξψην αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηξαηεγηθήο θαη αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν δεχηεξν αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

νξγάλσζε ηεο κάζεζεο θαη αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, πιεξνθνξηψλ, ηηο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σέινο, ην ηξίην 

απνηέιεζκα/φθεινο αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηηο 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζηνλ 

ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ, θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζρέζεηο 

φπσο, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, νη επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο 

κάζεζεο.  

 

 

2.3. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΡΙΜΧΝ  

 

 

Ζ έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο έρεη πξνζεγγηζηεί απφ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 
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ζθνπηέο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο. Απφ ηελ άιιε ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηνλ έιεγρν, ηηο 

αληηιήςεηο γηα ηελ πνηφηεηα θαζψο θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αγνξψλ 

(Jennings & Nickerson, 2006). 

 

 

2.3.1.   Η έλλνηα ηεο πνηόηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο  

 

 

Οη Jemmings θαη Weiler (2004), ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εξκελεχζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηελ αληηκεησπίδνπλ σο εθείλν ηνλ φξν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηελ επαλα-

θαηαζθεπή ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Έηζη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κπνξεί λα 

ζεκαίλεη αξηζηεία ή επαιήζεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ή φπσο αιιηψο νη ηνπξίζηεο ζα 

ήζειαλ λα ηελ πξνζδηνξίζνπλ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «απζεληηθφηεηα» σο 

ζπλψλπκν ηεο πνηφηεηαο θαη ζεσξνχλ φηη θαη νη δχν φξνη εμαξηψληαη απφ ην πνηνο θάζε 

θνξά ηνπο εξκελεχεη (π.ρ. ζηελ κειέηε ηνπο νη ηνπξίζηεο). Καηαιήγνπλ έηζη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πνηφηεηα είλαη έλαο απηφ-θαζνξηδφκελνο φξνο. Παξνκνίσο ζεσξνχλ 

ηελ έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο σο δηθνξνχκελε αθνχ κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε 

ζηε δηαδηθαζία είηε/θαη ζην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ε εκπεηξία 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

ηα βηψκαηά ηνπο (απνηέιεζκα). Απφ ηελ άιιε κπνξεί λα αθνξά ηελ αγνξά ελφο 

παθέηνπ δηαθνπψλ πνπ ππφζρεηαη κνλαδηθέο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο (δηαδηθαζία). 

Δπηπιένλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία είλαη κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξλά κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα, μεθηλψληαο απφ ην ζηάδην ηεο αλακνλήο γηα ην ηαμίδη 

θαη ηειεηψλνληαο κε ηελ επηζηξνθή θαη ηηο αλακλήζεηο γηα απηφ.  
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ηελ ζεσξία ηνπ Μάξθεηηλγθ ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζεσξείηαη σο θαηαλαισηηθή 

εκπεηξία (Mossberga, 2007). Οη ηνπξίζηεο θαηαλαιψλνπλ ή βηψλνπλ (δειαδή 

δεκηνπξγνχλ εκπεηξίεο) θαζ‘φιεο ηηο θάζεηο ελφο ηαμηδηνχ. χκθσλα κε ηελ Carlson 

(1997) ε εκπεηξία κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζηαζεξή ξνή ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο ζηηγκέο. Χζηφζν, κία επηρείξεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη εκπεηξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο θαηαζηάζεηο θαη ην πεξηβάιινλ εθείλν κέζα ζην νπνίν νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο παξνρήο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ πψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ εληζρχνπλ ηηο εκπεηξίεο ησλ ηνπξηζηψλ ζε έλαλ πξννξηζκφ 

θαη γεληθά. Έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο απνηειεί ζπλδπαζκφ πνηθίισλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ νινθιεξσκέλεο εκπεηξίεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο (Buhalis, 2000). 

H Mossberg (2007) δηαθξίλεη δχν ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ. Σελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Μάξθεηηλγθ θαη ηνπ Μάλαηδκελη. ηελ πξψηε ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζεσξείηαη φηη 

είλαη ηειείσο αληίζεηε απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο. Με άιια ιφγηα ζηελ θνηλσληθή 

πξνζέγγηζε νη ηνπξίζηεο επηζπκνχλ λα βηψζνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ 

βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. ηελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε νη επηκέξνπο εκπεηξίεο 

ελφο ηαμηδηνχ φπσο νη εκπεηξίεο ηεο εζηίαζεο, ηνπ θαγεηνχ, ηεο κεηαθνξάο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. ε αληίζεζε, ε πξνζέγγηζε ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηνπ Μάλαηδκελη, 

ζεσξεί ηνπο ηνπξίζηεο σο θαηαλαισηέο αθνχ εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο, θαιχπηνπλ φια ηα είδε ησλ ππεξεζηψλ ζε έλαλ 

πξννξηζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε πξνζέγγηζε απηή κειεηά ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ 

γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζε φια ηα ζηάδηα ελφο ηαμηδηνχ (απφ ηε ιήςε 

απφθαζεο κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή απφ ην ηαμίδη).  
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πσο θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα, έηζη θαη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα θαη θάζεηο. Οη Clawson θαη 

Knetsch (1966) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ην νπνίν δηαθξίλεη πέληε 

θάζεηο ελφο ηαμηδηνχ: ηελ θάζε ηεο αλακνλήο, ηελ θάζε ηεο κεηάβαζεο, ηελ θάζε ηεο 

παξακνλήο ζηνλ πξννξηζκφ, ηελ θάζε ηεο επηζηξνθήο απφ ηνλ πξννξηζκφ θαη ηέινο 

ηελ θάζε ησλ αλακλήζεσλ απφ ην ηαμίδη. Θεσξνχλ φηη νη ηαμηδηψηεο ζε έλαλ 

πξννξηζκφ ηθαλνπνηνχληαη ή δπζαξεζηνχληαη απφ θάζε θάζε ηεο ηαμηδησηηθήο 

εκπεηξίαο, θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν νη ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηφζν ζηελ θάζε αλακνλήο φζν θαη 

ζηηο επφκελεο δχν θάζεηο. Δπηπιένλ ηνλίδνπλ φηη κπνξεί λα ππάξρεη κία πηψζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε θάζε ηεο επηζηξνθήο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα 

αλαηξαπεί ζηελ ηειεπηαία θάζε ησλ αλακλήζεσλ απφ ην ηαμίδη. Σέινο, νη Clawson and 

Knetsch αλαθέξνπλ φηη ε ζπλνιηθή ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα 

παθέην κέζα ζην νπνίν φια ηα κέξε-θάζεηο ηνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Βαζηδφκελνη ζηελ κειέηε ησλ Clawson θαη 

Knetsch, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ζπληζηψζεο απφ θάζε θάζε πνπ δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνίεζε 

ζηνπο ηνπξίζηεο. Γηα παξάδεηγκα ε επαξθήο πιεξνθφξεζε ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ε αζθαιήο θαη εχθνιε κεηαβίβαζε ή επηζηξνθή θαη ε επράξηζηε δηακνλή ζην ηφπν ηνπ 

πξννξηζκνχ, είλαη ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ έηζη ψζηε νη ηνπξίζηεο λα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο αλακλήζεηο θαη εκπεηξίεο απφ έλα πξννξηζκφ. 

Παξνκνίσο ν Killion (1992) νξίδεη ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία σο έλα θπθιηθφ κνληέιν ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο κεηαβίβαζεο, ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ, ηεο επηζηξνθήο θαη ησλ αλακλήζεσλ. Σν 

κνληέιν απνηειεί έλα ζπλερφκελν θαη αζηακάηεην πιαίζην θάζεσλ θαη ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα εθαξκφζηκν γηα ηαμίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιινχο πξννξηζκνχο.  
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Οη Craig-Smith θαη French (1994) παξνπζίαζαλ έλα κνληέιν ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ, 

κέζα ζην νπνίν νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο επεξεάδνπλ ηηο κειινληηθέο. Σν κνληέιν 

απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο: ηελ πξνιεπηηθή, ηελ βησκαηηθή θαη ηελ αληαλαθιαζηηθή 

θάζε. Θεσξνχλ φηη νη ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο είλαη δπλακηθέο θαη δηαθπκαίλνληαη θαηά 

ηελ θάζε ηεο εκπινθήο ησλ ηαμηδησηψλ. 

Οκνίσο, ν Laws (1995 ) εμέηαζε ηελ έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξα ρξνλνινγηθά ζηάδηα: ην ζηάδην πξηλ ην ηαμίδη, ην ζηάδην ηνπ 

ηαμηδηνχ θαη ηεο άθημεο, ην ζηάδην ηεο παξακνλήο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ην 

ζηάδην ηεο επηζηξνθήο ζην ζπίηη. Θεσξεί φηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ μεθηλά απφ ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε πξφζεζε γηα ην 

ηαμίδη, ζπλερίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ηαμηδηνχ θαη θνξπθψλνληαη κε ηηο αλακλήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ ηαμηδηνχ. Ο Πίλαθαο 

6 ζπλνςίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο παξάγνληέο επηξξνήο ηεο θάζε θάζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 
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Πίλαθαο 6: Δπηξξνέο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηθαλνπνίεζεο ζε όιεο ηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο ηνπ 

ηαμηδηνύ (Laws, Tourist Destination Management: Issues, Analysis and Policies, 1995 ) 

 

Οη Vitterso, Vorkinn, Vistad θαη Vaagla (2000) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν flow-

simplex γηα λα κεηξήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηελ θάζε ηεο 

άθημεο θαη παξακνλήο ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ζ έξεπλα ηνπο επηθεληξψζεθε ζε 

έλα εχξνο ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα αμηνζέαηα φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο κάλαηδεξ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηα ηνπξηζηηθά 

πξαθηνξεία λα θαηαλνήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ νη ηνπξίζηεο ζεσξνχλ φηη πξνζδίδνπλ 

πνηφηεηα ζηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. πσο αλαθέξεη ν Laws (1995) νη ηνπξίζηεο 

«κεηξνχλ» ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζην ζηάδην ηεο αλακνλήο γηα ην ηαμίδη. Ζ πνηφηεηα ηεο 
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εκπεηξίαο δελ είλαη ζπλπθαζκέλε κφλν κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο, αιιά απνηειεί 

ζπλάξηεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ηνπ θαηαλαισηή νη νπνίεο 

ζπγθξνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο κειεηάηαη 

απφ ηελ ζθνπηά ησλ ηνπξηζηψλ θαη κεηξηέηαη κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ επραξίζηεζεο -ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Οη θάζεηο απηέο αθνξνχλ ηηο 

θάζεηο κεηαβίβαζεο απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαζψο θαη ηελ θάζε παξακνλήο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  

 

 

2.3.2. Ο ξόινο ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ 

ζηελ πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 
 

 

Οη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζήκεξα ζα ζπκθσλνχζαλ 

φηη ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ 

αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ (Cole & Scott, 2004).  

ζνλ αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, νξηζκέλνη 

εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ηθαλνπνίεζε νδεγεί ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985). Απφ ηελ άιιε κεξηά πην πξφζθαηεο έξεπλεο 

έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε 

(Cronin, Brady, & Hult, 2000). Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηφζν ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη ε ηθαλνπνίεζε επεξεάδνπλ άκεζα ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο πξνζέζεηο ησλ επηζθεπηψλ ζε έλαλ πξννξηζκφ (Tian-Cole, Crompton, & Willson, 

2002), ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη έκκεζα ηηο 
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πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο (Brady & Robertson, 2001) 

ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζπρλά ε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο 

ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, πξνέξρεηαη απφ ηελ κε 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο  «επίδνζεο ηεο πνηφηεηαο» θαη ηεο «πνηφηεηαο 

ηεο εκπεηξίαο» (Crompton & Love, 1995). Ζ επίδνζε ηεο πνηφηεηαο αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ζε επίπεδν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξέρεη 

ν πξνκεζεπηήο, ελψ ε πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο αλαθέξεηαη επηπιένλ θαη ζην ςπρνινγηθφ 

απνηέιεζκα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία εκπεξηέρεη ηαπηφρξνλα ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε 

επίπεδν ζπλαιιαγψλ. 

Οη Mannell θαη Kleiber (Mannell & Kleiber, 1997 ) δηαθξίλνπλ δχν θαηεγνξίεο 

ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σελ ηθαλνπνίεζε απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη ηε 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε. Ζ πξψηε αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνπξηζηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, φπσο π.ρ. 

θιίκα, εγθαηαζηάζεηο, αμηνζέαηα θιπ. ε απηφ ην πιαίζην, νη Geva θαη Goldman (1991) 

δηεξεχλεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ κε βάζε δεθαπέληε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπο θαζψο θαη ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην ηαμίδη. Ζ κειέηε ηνπο 

έδεημε φηη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πξννξηζκνχ 

επεξέαδαλ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε. 

Οη Cole θαη Scott (Cole & Scott, 2004), ζεσξνχλ φηη ε έλλνηαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. ηε 

κειέηε ηνπο πξνηείλνπλ ηέζζεξα ζηάδηα ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο: ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

επίδνζεο ηεο πνηφηεηαο, ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο εκπεηξίαο, ηε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε, θαη ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. ην κνληέιν ηνπο ε 

επίδνζε ηεο πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα 
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ραξαθηεξηζηηθά (αμηνζέαηα) ηνπ πξννξηζκνχ. Σελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

ηελ νξίδνπλ σο «εθείλα ηα νθέιε ή ηα απνηειέζκαηα πνπ βηψλνπλ νη ηνπξίζηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο ζε έλα αμηνζέαην». Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο ε 

ζπλνιηθή αίζζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επίζθεςε ζε έλα ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη νη επηδφζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

θαη πξντφλησλ, νδεγνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ε ηειεπηαία κε ηε 

ζεηξά ηεο επεξεάδεη άκεζα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη θαη'επέθηαζε ηηο 

κειινληηθέο ηνπο πξνζέζεηο θαη ηελ αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο ήηαλ φηη ε επίδνζε ηεο πνηφηεηαο έρεη άκεζε θαη ζεηηθή επηξξνή ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Με άιια ιφγηα, φηαλ νη ηνπξίζηεο ιακβάλνπλ πςειέο 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο ηφηε ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο ζπλνιηθήο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ηείλνπλ λα είλαη πςειφηεξεο. Δηδηθφηεξα, ζπκπέξαλαλ φηη ε 

πνηφηεηα ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο γεληθφηεξήο αηκφζθαηξάο ελφο αμηνζέαηνπ (π.ρ. ζηε 

κειέηε ηνπο αθνξνχζε ηελ δηαζθέδαζε, ηελ πνηθηιία, ηελ εχθνιε πξφζβαζε θαη ηελ 

πεξηήγεζε) επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηηο κειινληηθέο 

πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα επαλάιεςε ηνπ ηαμηδηνχ. Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο έδεημαλ φηη νη επηζθέπηεο ζε έλα πξννξηζκφ αλαδεηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε 

φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπ επηζθέπηεο, νη ηνπξηζηηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα 

θαζνξίζνπλ ηα νθέιε πνπ νη ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ φηαλ ηαμηδεχνπλ. 

Οη Cole θαη Cromption (2003) αθνχ κειέηεζαλ ζεσξήζεηο γηα ηηο ζρέζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο (Πίλαθαο 7) δεκηνχξγεζαλ έλα ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ, ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο.  
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Πίλαθαο 7: ρέζεηο κεηαμύ πνηόηεηαο ππεξεζηώλ θαη ηθαλνπνίεζεο επηζθεπηώλ (Cole & Cromption, A 

conceptualization of the relationships between service quality and visitor satisfaction, and their links to 

destination selection, 2003) 

 

Αξρηθά, νη Cole θαη Cromption ζην κνληέιν ηνπο, δηαθξίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ηνπξηζηψλ ζε δχν θαηεγνξίεο (flow 1 θαη 2): ηηο επηζπκεηέο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο. Θεσξνχλ φηη νη επηζθέπηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηηο επηζπκεηέο φζν θαη 

ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζδνθίεο ηνπο, φηαλ αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ζε έλαλ πξννξηζκφ. Σνλίδνπλ αθφκε φηη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη νη 

ηξφπνη επηθνηλσλίαο (π.ρ. θηιηθή, άκεζε, ζπλεπήο θιπ.) επεξεάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ηνπξηζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηά πνπ νη επηζθέπηεο βξίζθνληαη ζηνλ πξννξηζκφ αξρίδνπλ 

λα δεκηνπξγνχλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ. Αλ ε αληηιακβαλφκελε επίδνζε 

(flow 3) είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ είραλ πξνβιέςεη (flow 4) ηφηε δελ ππάξρεη 

ηθαλνπνίεζε θαη θαηά ζπλέπεηα νη ηνπξίζηεο δελ ζα επηζθεθζνχλ μαλά ηνλ πξννξηζκφ. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο επίδνζεο ηνπ πξννξηζκνχ 
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νδεγνχλ ζε θάπνην επίπεδα ηθαλνπνίεζεο (πνπ ηελ νξίδνπλ σο πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο) 

(flow 5). Οη αληηιήςεηο γηα ηελ επίδνζε ηνπ πξννξηζκνχ (flow 6) θαη νη πξνβιεπφκελεο 

πξνζδνθίεο (flow 2), επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, νη επηζθέπηεο 

ζπγθξίλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηηθή επίδνζε (flow 7) κε ηελ επίδνζε 

πνπ επηζπκνχζαλ. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε ζχγθξηζε θαζνξίδεη άκεζα ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (πνπ ηελ νξίδνπλ σο επίδνζε ηεο 

πνηφηεηαο) ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. ην κνληέιν ηνπο κέρξη απηφ ην ζεκείν, ηφζν 

ε ηθαλνπνίεζε φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ. Πηζηεχνπλ ινηπφλ, φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ 

ζρεηηθά κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο ελφο πξννξηζκνχ νδεγεί ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο αληίιεςεο γηα ηηο επηδφζεηο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (flow 

12). Απφ ηελ άιιε ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ νδεγεί ζηελ ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε/πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (flow 13). Καηά ην ζηάδην ηεο 

ζπλαιιαγήο, ε ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ (flow 8). Αληηζέησο ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη άκεζα ηελ ζπλνιηθή 

αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Σέινο ηφζν ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη ε ζπλνιηθή ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο 

κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ (flow 17,18) θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφθαζε 

επαλάιεςεο ηνπ ηαμηδηνχ ζην κέιινλ (flow 19).  

 Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ελφηεηαο 2.3. κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη: 

Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο έρεη έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, κέζσ ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. (Τπφζεζε 2). 
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Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπο 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ (Τπφζεζε 5).  

 

 

2.4. BRANDING ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΡΙΜΧΝ- ΔΝΝΟΙΑ & ΚΟΠΟ  

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί σο θαηαλαισηηθά πξντφληα ζηξάθεθαλ 

ζε ζηξαηεγηθέο branding πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ, λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη  λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηα κελχκαηα ηνπο κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ (Aaker, 1991). Ο ζθνπφο 

ηνπ branding ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη λα αλαδείμεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ brand θαη λα παξνπζηάζεη ηε ζεηηθή εηθφλα ηνπ.  

O Aaker (1991) νξίδεη ην brand σο «έλα επδηάθξηην φλνκα/ε ζχκβνιν πνπ ζηφρν έρεη 

λα πξνζδηνξίζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή κηαο νκάδαο πσιεηψλ θαη 

λα δηαθνξνπνηήζεη απηά ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ». 

Παξνκνίσο, νη Ritchie θαη Ritchie (1998), πεξηγξάθνπλ ηα brand ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ σο «έλα φλνκα, ζχκβνιν, logo, ιέμε ή άιιν γξαθηθφ πνπ πξνζδηνξίδεη θαη 

δηαθνξνπνηεί έλαλ πξννξηζκφ θαη δίλεη ηελ ππφζρεζε κηαο αμέραζηεο ηαμηδησηηθήο 

εκπεηξίαο ή νπνία ζπλδέεηαη κφλν κε ηνλ πξννξηζκφ. Υξεζηκεχεη επίζεο ζηελ 

αλάθιεζε επράξηζησλ αλακλήζεσλ απφ ηελ ηαμηδησηηθή εκπεηξία». πσο θαίλεηαη, 

απηφο ν νξηζκφο βαζίδεηαη πάλσ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο branding (ηαπηνπνίεζεο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο) πνπ αλέπηπμε ν Aaker (1991), αιιά επηπιένλ βαζίδεηαη πάλσ ζηηο 

έλλνηεο ηεο δεκηνπξγίαο ππφζρεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο εκπεηξηψλ. Αλ θαη ε ππφζρεζε 

δελ απνηειεί απαξαίηεηα εγγχεζε, κεηψλεη ην αίζζεκα ηνπ ξίζθνπ απφ ηελ κεξηά ησλ 

θαηαλαισηψλ φηαλ θάλνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο επηθείκελεο δηαθνπέο ηνπο. πσο θαη 

κε άιιεο ππεξεζίεο, εάλ ε ππφζρεζε δελ «παξαδνζεί», ν επηζθέπηεο είλαη 
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δπζαξεζηεκέλνο. 

Δπηπιένλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ brand θαη ε δηαθνξνπνίεζε απνηεινχλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ δηφηη είλαη δπζθνιφηεξν λα 

αληηγξαθζνχλ ζε ζρέζε κε άιια ζηνηρεία (π.ρ. ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ) (Aaker, 

1991). Σν Branding πξνζζέηεη επίζεο λφεκα θαη αμία ζηνλ θαηαλαισηηθφ πξντφλ 

(McCracken 1988).  

 

 

2.4.1. Μνληέια Branding θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο. 

 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη ε ζπκθσλία φηη ζηελ ζεκεξηλή  αληαγσληζηηθή 

ηνπξηζηηθή αγνξά ην branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απνηειεί κία 

απνηειεζκαηηθή ηαθηηθή γηα ηελ δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ εηθφλσλ θαη 

πξνγξακκάησλ (Morgan, Pritchard, & Piggott, 2004 ). ηαλ έλαο θαηαλαισηήο εμεηάδεη 

δχν παξφκνηα brand, είλαη δχζθνιν λα απνθαζίζεη πνηα απφ ηα δχν λα αγνξάζεη. Απηή 

ε ππφζεζε ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ελφο brand, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 

δηαθξηηφ απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ (Jalilvand, 2002). 

Ο Aaker (1991) παξνπζίαζε ην κνληέιν ηνπ brand equity σο « έλα κίγκα ελεξγεηηθψλ 

θαη παζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην brand, έλα φλνκά ή έλα ζχκβνιν» 

(ρήκα 6). Τπνζηήξημε φηη ηα ζηνηρεία απηά πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ αμίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ έλα πξντφλ ή ππεξεζία. Σν κνληέιν ηνπ Aaker (1991) απνηειείηαη απφ 

πέληε ζηνηρεία:  

 Brand loyalty (Αθνζίσζε ζηε Μάξθα): ν βαζκφο ηεο πξνζήισζεο, πνπ ν 

θαηαλαισηήο έρεη γηα ηε κάξθα ελφο πξντφληνο. 

 Brand awareness (Δπίγλσζε ηεο κάξθαο): Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πηζαλνχ αγνξαζηή 

λα αλαγλσξίζεη ή λα αλαθαιέζεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ. 
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 Perceived quality (Αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα): Ζ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή 

γηα ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα θαη αλσηεξφηεηα ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπ.  

 Brand association (πλεηξκνί ηεο Μάξθαο): νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη ζηελ κλήκε 

ησλ θαηαλαισηψλ κε ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξντφληνο. Ζ εηθφλα ηνπ brand 

είλαη γηα παξάδεηγκα έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, πνπ νξγαλψλνληαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα.  

Δπηπιένλ, επεζήκαλε φηη κηα θαιή ζηξαηεγηθή branding ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί 

ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο επίγλσζεο ζηε κάξθα, ηεο αληηιακβαλφκελεο 

πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλεηξκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην brand, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

πςειή αθνζίσζε ζηε κάξθα (brand loyalty) απφ ηελ κεξηά ησλ θαηαλαισηψλ. 

Πξφζζεζε, αθφκε φηη ε πξνζήισζε ζηε κάξθα κπνξεί λα εληζρχζεη ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ηνπ brand equity θαη λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ brand ζηελ 

αγνξά-ζηφρν. Ο Aaker πξφηεηλε αθφκε φηη ηα πξφηππα ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ. 
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ρήκα 6: Σo ελλνηνινγηθό κνληέιν  “Brand Equity” ηνπ Aaker (Aaker, 1991) 

Παξνκνίσο ν Upshaw (1995) παξνπζίαζε έλα κνληέιν branding γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζηνηρείσλ brand κέζα απφ έξεπλα θαηαλαισηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα πξντφληνο. 

Οη Kaplanidou θαη Vogt (2009), ζπλδχαζαλ ηα κνληέια ησλ Aaker θαη Upshaw θαη 

θαηαζθεχαζαλ έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν branding γηα ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

(ρήκα 7). Πηζηεχνπλ φηη ν ζηφρνο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ brand είλαη λα κεηαδψζεη ην 

ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ ζηελ αγνξά-ζηφρν. ηε ζεψξεζε ηνπο επηκέλνπλ φηη ε εηθφλα ηνπ 

brand ελφο πξννξηζκνχ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηε θήκε ηνπ θαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ ηνλίδνπλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο, ελ νπζία 

ηνπ brand (brand essence) θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ brand (brand personality) 

απνηεινχλ ηα εξεζίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεηξκηθνχο δεζκνχο κε 

ηνλ πξννξηζκφ. 
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ρήκα 7: Σν ελλνηνινγηθό κνληέιν “Brand Identity” ησλ Kaplanidou θαη Vogt (Kaplanidou & Vogt, 2009) 

Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ Qu, Kim, θαη Im (2010) πξνηείλεη ηελ έλλνηα ηεο κνλαδηθήο 

εηθφλαο σο έλα λέν ζηνηρείν ησλ ζπλεηξκψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα έλαλ πξννξηζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ επηβεβαίσζαλ φηη ε ζπλνιηθή εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα κεηαμχ ησλ ζπλεηξκψλ ηνπ brand θαη ηεο κειινληηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ. 

To ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ Keller (2003) αθνξά ην brand equity κε βάζε ηνλ πειάηε 

(customer-based brand equity -CBBE). Σν κνληέιν κειεηά ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ brand ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη νη θαηαλαισηέο 

ζηηο ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ ηνπ brand. Καηά ην Keller ε γλψζε ελφο brand απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ brand equity. Με ηελ ζεηξά ηεο, 

ε γλψζε ηνπ brand, πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά ζηνηρεία: ηελ επίγλσζε θαη ηελ εηθφλα 

ηνπ brand (brand awareness, brand image). Χο εθ ηνχηνπ ην Brand equity απνηειεί 

εμίζσζε ηεο επίγλσζεο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ brand ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

Οη Boo, Busser, θαη Baloglu (2009) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο 

βαζηδφκελνη ζηα πξνγελέζηεξα κνληέια CBBE . Σν κνληέιν ηνπο παξέρεη επηπιένλ 

ππνζηήξημε ζηε κειέηε ηνπ branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.  

Ζ Konecnik (2010) βαζηδφκελε ζηηο εξγαζίεο ησλ Aaker θαη Keller, μερσξίδεη ηνπο 

παξάγνληεο ηεο επίγλσζεο θαη ηεο εηθφλαο ελφο brand θαζψο θαη ηεο αληηιακβαλφκελεο 
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πνηφηεηαο, ζην κνληέιν πνπ αλέπηπμε γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. ην κνληέιν 

ηεο (ρήκα 8 ), νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο κεηξνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ branding 

κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Ζ Konecnik 

ζεσξεί ηνλ παξάγνληα ηεο επίγλσζεο (awareness) σο πξνέθηαζε ηεο αλαγλψξηζεο 

(recognition) θαη ηνπ κλεκνληθνχ (recall) ελφο brand. Πξφζζεζε ζηνλ παξάγνληα ηεο 

επίγλσζεο θαη ηε δηάζηαζε ηεο εμνηθείσζεο κε ηε Μάξθα. Δπηπιένλ, πηνζεηψληαο απφ 

ηνλ Keller ηελ έλλνηα ηεο εηθφλαο ελφο brand, ηελ θαηαηάζζεη σο ηελ δεχηεξε 

ζεκαληηθή δηάζηαζε ζην κνληέιν ηεο. Θεσξεί φηη ε εηθφλα ελφο brand είλαη ν 

ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ ζπλεηξκψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην brand θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

brand. Δπηπιένλ νξίδεη, ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα σο ηελ θξίζε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηελ αλσηεξφηεηα ελφο brand. Σέινο, ζεσξεί ηελ αθνζίσζε ζε έλα brand (brand 

loyalty) σο ηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηνπ brand equity. 

 

ρήκα 8: Σν ελλνηνινγηθό κνληέιν “Brand Δquity” ηεο Konecnik (EXTENDING THE TOURISM 

DESTINATION IMAGE CONCEPT INTO CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY FOR A TOURISM 

DESTINATION, 2010) 



61 

 

 

 

2.4.2. Παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ην branding ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ  

 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν Brand Equity πνπ 

αλέπηπμε ή Konecnik (Konečnik, 2010). Οη παξάγνληεο απηνί είλαη:  

 Ζ εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (Brand image). 

 H επίγλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Brand 

awareness) 

 Καη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα έλα ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ (Perceived Quality).  

ε αληίζεζε κε πνιιέο κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έλλνηα ηεο εηθφλαο ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (ε νπνία επηπιένλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε) ή 

άιιεο δχν έλλνηεο έρνπλ κειεηεζεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ (Konečnik, 2010). Ζ έλλνηα ηεο 

επίγλσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απφ ηνπο θαηαλαισηέο έρεη κειεηεζεί κέζα ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ελφο πξννξηζκνχ απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Goodall, 

1993). Οη κειέηεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επίγλσζε ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο είλαη ν πξψηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απφθαζε 

επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ απφ ηνπο ηνπξίζηεο (Milman & Pizam, 1995). Δπηπιένλ, νη 

Milman and Pizam, ζπλδχαζαλ ηελ έλλνηα ηεο εηθφλαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κε 

απηή ηεο επίγλσζεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ. 

Δπηπιένλ, νη Bigne, Sanchez θαη Sanchez (2001) ζπλδχαζαλ ζε κειέηε ηνπο, ηελ εηθφλα 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο.  

ηνλ Πίλαθα 8, παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά δηάθνξέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη αθνξνχλ 

ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ 
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παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.  

Πίλαθαο 8: Βηβιηνγξαθία ζε ζέκαηα Δπίγλσζεο, Δηθόλαο, Αληηιακβαλόκελεο Πνηόηεηαο θαη Αθνζίσζεο ζε 

ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο (Konečnik, 2010) 

 

 

 

2.4.2.1. Η εηθόλα ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ - Destination image 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο εηθφλαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηηο 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. Αλ θαη κέρξη ζήκεξα πνιινί εξεπλεηέο δελ θαηάθεξαλ λα 

απνδερζνχλ έλαλ θνηλφ νξηζκφ, σζηφζν φινη ζπκθσλνχλ, φηη ε εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ (Konečnik, 2010).  

Έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο εηθφλαο ελφο brand είλαη απηφο ηνπ Keller (2003). 

ξηζε ηελ εηθφλα ελφο brand σο « perceptions about a brand as reflected by the brand 

associations held in consumer memory.» 

Δμήγεζε επηπιένλ φηη, κία δπλαηή εηθφλα ελφο brand ζπκβάιεη ζηε ζηξαηεγηθή 
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δηαθνξνπνίεζε θαη ηνπνζέηεζε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, ζπλεηζθέξνληαο έηζη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ brand equity.  Βαζηδφκελνο ζην νξηζκφ ηνπ Keller, ν Cai (2002 ), 

φξηζε ηε εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ σο ηηο αληηιήςεηο γηα έλαλ ηφπν φπσο 

απηέο απνηππψλνληαη απφ ηνπο ζπλεηξκνχο πνπ ππάξρνπλ ζην κπαιφ ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Ο Hunt (1975) ζεσξψληαο ηελ εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ σο έλα παξάγνληα 

αλάπηπμεο, ηφληζε φηη νη εηθφλεο, ηα πηζηεχσ θαη νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα έλαλ 

πξννξηζκφ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ζηνλ ίδην 

βαζκφ πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ηα απηά ηεο ζηνηρεία.  

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο κέηξεζήο ηεο εηθφλαο 

ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Οη Echtner & Ritchie (1993) αλέπηπμαλ έλα 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ εηθφλα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ην νπνίν παξέρεη 

κία ιίζηα απφ 35 ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξννξηζκψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

κεηξήζεθαλ θαη ζπκπέξαλαλ φηη ε εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κπνξεί λα 

κεηξεζεί κέζα απφ ηξεηο αθνινπζίεο. Σελ αθνινπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

πξνηείλεη φηη ε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ αληηιήςεηο, αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη εληππψζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Σελ ιεηηνπξγηθή-ςπρνινγηθή 

αθνινπζία ή νπνία ζεσξεί ηελ εηθφλα σο παξαηεξήζηκν θαη κεηξήζηκν κεγέζνο. Σέινο 

νξίδνπλ ηελ Κνηλή-Μνλαδηθή αθνινπζία, ε νπνία ζεσξεί φηη νη εηθφλεο κεηαμχ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνηθίινπλ, δηφηη ππάξρνπλ εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Άιιεο κειέηεο πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε έλλνηα ηεο εηθφλαο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Οη Um 

& Crompton (1990) αλαθέξνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

πξννξηζκνχ ζρεκαηίδνληαη φηαλ ηα άηνκα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εμσηεξηθά 
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εξεζίζκαηα, αιιά ε θχζε ησλ ελ ιφγσ πεπνηζήζεσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ησλ ηνπξηζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο αλάγθεο, ηα θίλεηξα, ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Οη Fakeye & Crompton (1991) ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη 

θαη κία ηξίηε δηάζηαζε ζρεκαηηζκνχ ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ. Απηή αθνξά ην 

ζηάδην ηεο επίζθεςεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ πξννξηζκφ, φπνπ εθεί δηακνξθψλνπλ κία πην 

ζχλζεηε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηηθή επαθή κε ηνλ πξννξηζκφ. Δπίζεο, 

νη Milman & Pizam (1995) πξφηεηλαλ ηξία ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Απηά είλαη: ην πξντφλ (π.ρ. ε πνηφηεηα ησλ αμηνζέαησλ, ην 

θφζηνο θιπ), ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

πξννξηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ (π.ρ., θαηξηθέο ζπλζήθεο, αμηνζέαηα, εγθαηαζηάζεηο). 

Τπνζηήξημαλ φηη ε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα κίγκα ηφζν 

απφ ζεηηθέο φζν θαη απφ αξλεηηθέο αληηιήςεηο δηφηη απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζην ηειηθφ ζηάδην πξηλ νη ηνπξίζηεο ιάβνπλ ηελ απφθαζε γηα ηνλ 

πξννξηζκφ ησλ δηαθνπψλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ. Ζ κειέηε ησλ Baloglu & McCleary (1999) 

δείρλεη φηη ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ινγηθέο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εξκελείεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη απνηέιεζκα δχν 

αιιειέλδεησλ παξαγφλησλ: ηεο αληηιεπηηθήο/γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ ηνπξίζηα γηα ηνλ πξννξηζκφ θαζψο θαη 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ.  

Οη Beerli & Martin (2004) αλέιπζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο 

αληηιακβαλφκελεο εηθφλαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζή ηεο. 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ πεξηειάκβαλαλ κεηαμχ άιισλ ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη 
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εξεζηζκάησλ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο, ηηο θξίζεηο θαη ηα θίλεηξα 

γηα έλαλ πξννξηζκφ. Δπηπιένλ πεξηειάκβαλαλ ηελ εκπεηξία ησλ ηνπξηζηψλ θαζψο θαη 

ηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηέηαμαλ φινπο ηνπο 

παξάγνληέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο ζε ελλέα θαηεγνξίεο: 

θπζηθνχο πφξνπο, γεληθέο ππνδνκέο, ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, ηνπξηζηηθή αλαςπρή, 

θνπιηνχξα, ηζηνξία θαη ηέρλε, πνιίηηθνη θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ ηφπνπ. 

Σέινο νη Binge, Sanchez θαη Sanchez (2001) κειέηεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εηθφλαο 

ελφο πξννξηζκνχ φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ηνπξίζηεο θαη ησλ πξνζέζεψλ ηνπο. 

Δμέηαζαλ επίζεο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε θαζψο θαη ηελ 

επηξξνή ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ηνπξηζηψλ. πκπέξαλαλ φηη ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ πηζηφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ.  

 

 

2.4.2.2. Η Δπίγλσζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ -Destination awareness 
 

 

Ζ έλλνηα ηεο επίγλσζε ελφο πξννξηζκνχ απφ ηνπο ηνπξίζηεο αθνξά « ην ηη γλσξίδεη ή 

ζθέθηεηαη θάπνηνο γηα έλαλ πξννξηζκφ» (Konečnik, 2010). Ζ επίγλσζε ηνπ 

πξννξηζκνχ δελ είλαη απιψο ην ηη έρνπλ αθνχζεη νη θαηαλαισηέο γηα έλαλ πξννξηζκφ, 

αιιά ε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί ν πξννξηζκφο ζηελ ιίζηα ησλ επηινγψλ ηνπο 

(Crompton J. , 1992). Με βάζε ηα παξαπάλσ ε επίγλσζε ελφο πξννξηζκνχ δελ αθνξά 

κφλν ηελ θαιή γλψζε γηα ηνλ πξννξηζκφ αιιά θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαζψο θαη ηε 

θήκε ηνπ πξννξηζκνχ ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Σα brands ησλ πξννξηζκψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ επίγλσζε ηφζν ζε βάζνο φζν θαη ζε 

εχξνο (Hoeffler & Keller, 2002). Ζ ζε βάζνο δηαθνξνπνίεζε αθνξά ηελ πηζαλφηεηα έλα 
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ζηνηρείν ηνπ brand (π.ρ. ην brand name, ην ινγφηππν, έλα ζχκβνιν θιπ) λα έξζεη κε 

επθνιία ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή φηαλ πξνθχπηνπλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα. ηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε ζεκαίλεη φηη νη ηνπξίζηεο ζα ζθεθηνχλ πξψην έλα πξννξηζκφ 

έλαληη άιισλ, φηαλ πξνγξακκαηίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Σν εχξνο ηεο επίγλσζεο ηνπ 

πξννξηζκνχ, αθνξά ην ζχλνιν ησλ ζθνπψλ ηνπ ηαμηδηνχ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην 

κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ πξννξηζκφ. 

Σν κνληέιν ησλ Woodside θαη Lysonski (1989) εμεγεί ηελ έλλνηα ηεο επίγλσζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηηο ηαμηδησηηθέο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ 

(ρήκα 9). Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ νθηψ κεηαβιεηέο θαη ελλέα ζρέζεηο. Γχν 

εμσγελείο κεηαβιεηέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ θαη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

Μάξθεηηλγθ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνπο 

πξννξηζκνχο. ην κνληέιν ηνπο ε έλλνηα ηεο επίγλσζεο ηνπ πξννξηζκνχ απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο: 

Σν ζχλνιν ησλ παξνρψλ (consideration set): ην νπνίν αθνξά ην ππνζχλνιν ησ παξνρψλ 

ελφο πξννξηζκνχ πνπ μερσξίδεη ν θάζε θαηαλαισηήο  θαη πηζηεχεη φηη ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ.  

Σν αδξαλέο ζχλνιν (inert set): Αθνξά ηνπο πξννξηζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο ν 

θαηαλαισηήο γλσξίδεη, αιιά δηαηεξεί κία νπδέηεξε ζηάζε (νχηε ζεηηθή, νχηε 

αξλεηηθή). Απηφ ζπρλά ζπκβαίλεη ιφγσ έιιεηςεο ηεο θαηάιιειεο πνζφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ.  

Σν κε δηαζέζηκν ζχλνιν (unavailable set): Αθνξά εθείλνπο ηνπο πξννξηζκνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν θαηαλαισηήο έρεη επίγλσζε αιιά δελ κπνξεί λα επηζθεθηεί ιφγσ δηαθφξσλ 

πεξηνξηζκψλ (π.ρ. νηθνλνκηθψλ, γεσγξαθηθψλ, λνκηθψλ θιπ) 

Σν αλάξκνζηφ ή Απνξξηθζέλ ζχλνιν (inept set): Αθνξά εθείλνπο ηνπο πξννξηζκνχο γηα 



67 

 

ηνπο νπνίνπο ν θαηαλαισηήο έρεη επίγλσζε αιιά ηνπο απνξξίπηεη δηφηη ηνπ 

δεκηνπξγνχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ηνπ ή 

αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

Οη Woodside and Lysonski ζεσξνχλ φηη φινη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί γηα ηνπο 

νπνίνπο ν θαηαλαισηήο έρεη επίγλσζε εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη ηαμηδηψηεο θαζνξίδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ 

πξννξηζκφ βαζηδφκελνη ζηελ επίγλσζε ηνπο γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθνχο ζπλεηξκνχο πνπ έρνπλ γηα απηφλ.  

 

ρήκα 9: Μνληέιν επίγλσζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ ησλ Woodside θαη Lysonski  (A General Model 

Of Traveler Destination Choice, 1989) 

Oη Konecnik θαη Gartner (2007) ζπκπεξηέιαβαλ ηελ έλλνηα ηεο επίγλσζεο ελφο 

ηνπξηζηηθνχ brand ζην κνληέιν ηνπο. ηε κειέηε ηνπο, ε γλσζηηθή (cognitive), ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε ελδηάζεηε εηθφλα (conative) ζπλζέηνπλ ηε δηάζηαζε ηεο 

επίγλσζεο. Ζ έξεπλα ηνπο αθνξνχζε ηελ εμέηαζε ηεο επίγλσζεο ηεο ινβελίαο σο 



68 

 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζε Γεξκαλνχο θαη Κξναηηθήο θαηαγσγήο ηνπξίζηεο. 

Υξεζηκνπνίεζαλ ην φλνκα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ γηα λα κεηξήζνπλ 

ηελ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ. ην κνληέιν ηνπο ε γλσζηηθή εηθφλα 

ηεο επίγλσζεο αθνξά ην ηη θάπνηνο ζθέθηεηαη θαη μέξεη γηα έλα πξννξηζκφ. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα αθνξά ην ηη θάπνηνο αηζζάλεηαη γηα φζα γλσξίδεη. Σέινο ε 

ελδηάζεηε εηθφλα αθνξά ην πψο θάπνηνο ζα πξάμεη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Σνλίδνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ε 

αμηνιφγεζε ηνπο γίλεηαη φρη κφλν κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο θαη θαληαζηηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο αιιά θπξίσο κε βάζε ην brand πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. ην κνληέιν ηνπο ε 

εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ branding. Χζηφζν 

ηνλίδνπλ φηη θαζψο έλαο πξννξηζκφο αξρίδεη λα γίλεηαη γλσζηφο, νη ππφινηπεο 

δηαζηάζεηο ηνπ branding αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ζεκαζία. Γηα παξάδεηγκα, ε δηάζηαζε 

ηεο επίγλσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θπξίσο επεξεάδεη ην γλσζηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

θαηαλαισηή, ρσξίο ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππάξμεη ην brand equity. Απφ ηελ άιιε νη 

δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο θαη ηεο πνηφηεηαο επεξεάδνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

θαηαλαισηή, ζηελ πεξίπησζε φπνπ αμηνινγνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηα έλαλ πξννξηζκφ γηα ηνλ νπνίν ήδε έρεη επίγλσζε. Θεσξνχλ 

επίζεο φηη πξνθεηκέλνπ έλαο πξννξηζκφο λα είλαη επηηπρήο θαη επηζθέςηκνο, ζα πξέπεη 

πξσηίζησο λα είλαη αλαγλσξίζηκνο ζηνπ ηνπξίζηεο θαη έπεηηα λα εζηηάζεη ζην ρηίζηκν 

ηεο ζεηηθήο ηνπ εηθφλαο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηεο επίγλσζεο ηνπ 

πξννξηζκνχ ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο νηθεηφηεηαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ έρνπλ εληνπίζεη φηη 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. πρλά ε έλλνηα ηεο νηθεηφηεηαο κεηξηέηαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο κηαο 

επίζθεςεο ζε έλαλ πξννξηζκφ (Um & Crompton, 1990).  
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ρήκα 10: Μνληέιν Brand Equity ησλ Konecnik θαη Gartner (CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY FOR 

A DESTINATION, 2007) 

 

 

2.4.2.3. Η αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ-  Perceived 

quality of destination  

 

 

Ζ πνηφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

(π.ρ., θηιηθφηεηα, επγέλεηα, αμηνπηζηία, ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ.) θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ππεξεζηψλ (π.ρ., δηακνλή, δηαηξνθή, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θιπ.) 

(Zabkar, Brenc, & Dmitrovic, 2010). Ο Gronroos (1984) ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο έρνπλ 

δχν πνηνηηθέο δηαζηάζεηο: ηελ ηερληθή πνηφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

(απηφ πνπ ν πειάηεο αγνξάδεη-ην ηειηθφ πξντφλ ή ππεξεζία), θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

πνηφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο (ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πξντφλ ή 

ππεξεζία δίλεηαη ζηνλ πειάηε). ε απηφ ην πιαίζην, ε αληηιακβαλφκελε ππεξεζία είλαη 

ην απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο εηθφλαο ηνπ θαηαλαισηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηερληθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ιεηηνπξγηθή πνηφηεηα δελ είλαη δπλαηφ 

λα αμηνινγεζεί ηφζν αληηθεηκεληθά φζν ε ηερληθή πνηφηεηα (Zabkar, Brenc, & 

Dmitrovic, 2010).  
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Οη Zabkar, Brenc θαη Dmitrovic (2010), δηεμήγαγαλ κηα κειέηε πνπ αθνξνχζε ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ, 

ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Θεσξνχλ φηη ε αληίιεςε 

ηεο πνηφηεηαο γηα έλαλ πξννξηζκφ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σνλίδνπλ φηη ε 

γλψζε απηήο ηεο αιιεινπρίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξννξηζκψλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ Αλαγλσξηζηκφηεηα ελφο πξννξηζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζπληζηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ βειηίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξννξηζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ. Θεσξνχλ φηη κηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, ζηελ επαλάιεςε ηεο 

επίζθεςεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  

Έλα απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ είλαη ην SERVQUAL, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 απφ ηνπο Parasuraman, Zeithaml θαη Berry. Σν SERVQUAL κεηξά θαη αμηνινγεί 

πέληε δηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ: ηελ αμηνπηζηία, ηελ δηαζθάιηζε, ηελ ελζπλαίζζεζε, 

θαζψο θαη ηα ηερληθά/πιηθά ζηνηρεία. Ζ κέηξεζε κφλν απηψλ ησλ παξακέηξσλ ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ έρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, φηαλ πξνζπαζνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζε ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο 

(Zabkar, Brenc, & Dmitrovic, 2010). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ αμηνινγνχληαη κεξηθέο 

ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ζην επίπεδν πξννξηζκνχ φπσο π.ρ. ηα 

αμηνζέαηα, ε δηαζθέδαζε, νη πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο θ.ιπ.). Χο εθ ηνχηνπ, πνιιέο 

κειέηεο ζηνλ ηνπξηζκφ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Baker θαη Crompton (2000) κέηξεζαλ ηελ πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ ησλ Φεζηηβάι ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξεηο παξάγνληεο: ηα γεληθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεζηηβάι, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

ςπραγσγία, ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη αλέζεηο ησλ ρψξσλ δηεμαγσγήο. Παξνκνίσο νη 

Lee, Petrick θαη  Crompton (2007) δηαπίζησζαλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη 

θαιχηεξα κέζα απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ην νπνίν αμηνινγεί θαη πξνβιέπεη ηηο 

πξνζέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ επηζθεπηψλ ζε έλαλ πξννξηζκφ παξά κέζα απφ 

κνληέια πνπ πξνζπαζνχλ λα νξίζνπλ ηα επίπεδα πνηνηηθήο αξηζηείαο θαη αλσηεξφηεηαο 

ησλ πξννξηζκψλ.  

ε επίπεδν πξννξηζκνχ, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ απνηειεί κία δέζκε απφ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, φπσο ε δηακνλή, ην ηαμίδη, ην θαγεηφ, ε δηαζθέδαζε, θιπ. Ο Buhalis (2000) 

νκαδνπνίεζε ηα ζηνηρεία ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζε έμη θαηεγνξίεο: Αμηνζέαηα, 

Πξνζβαζηκφηεηα, Αλέζεηο, Παθέηα ηαμηδησηηθψλ πξνζθνξψλ, Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

Βνεζεηηθέο Τπεξεζίεο. Οη Chen θαη Tsai (2007) ζε έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ απηέο 

ηηο έμη θαηεγνξίεο γηα λα νξίζνπλ ην πιαίζην ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηαμηδηνχ. Δπηπιένλ ν 

Hui (2007) εμέηαζε πνηα είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξννξηζκνχ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα. Γηαπίζησζε φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο 

έξρνληαη. 

Άιιεο έξεπλεο, δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

πξννξηζκνχ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα αληαλαθιά 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξννξηζκνχ. Οη Zabkar, Brenc θαη 

Dmitrovic (2010) ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη έλα πξννξηζκφο απνηειεί ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζπλνιηθήο 

πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ θαη φρη απιέο κεηαβιεηέο ηεο. Μέζα απφ απηή ηε ζεψξεζε 

ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο, 

φπνπ θάζε αιιαγή ζε απηέο πξνθαιεί αιιαγή ζε νιφθιεξε ηελ θαηαζθεπή ηεο.  
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Οη Jarvis, MacKenzie θαη Podsakoff (2003) ζε κειέηε ηνπο πξνηείλνπλ ηέζζεξεηο 

νκάδεο θξηηεξίσλ γηα λα θαζνξίζνπλ ην κνληέιν κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ελφο 

πξννξηζκνχ. Σα θξηηήξηα απηά είλαη: ε αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο 

ελφο πξννξηζκνχ θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηεο, ε ελαιιαμηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ, νη ζπλ-

δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη νη λνκνηειεηαθέο ζρέζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Δθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα απηά ζηελ κέηξεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηαβιεηέο πνπ απφ 

θνηλνχ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζπζρεηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ έρνπλ 

θακία ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ. Σέινο ζπκπέξαλαλ φηη, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξννξηζκνχ δελ επεξεάδνληαη απφ φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θηιηθφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο 

άιια φρη απφ ηελ κεηαβιεηή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνλ πξννξηζκφ.  

 

 

2.4.2.4. ρέζεηο κεηαμύ αληηιακβαλόκελεο πνηόηεηαο, ηθαλνπνίεζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηώλ 

 

 

Πνιινί εξεπλεηέο ηνπ Μάξθεηηλγθ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ (Zabkar, Brenc, 

& Dmitrovic, 2010). Ζ ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη σο ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ην γλσζηηθφ θαη εκπεηξηθφ ηνπο πιαίζην (Zabkar, 

Brenc, & Dmitrovic, 2010). 

Οη Lee, Petrick θαη Crompton (2007) ζε έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ φηη ε αληηιακβαλφκελε 

πνηφηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ ζηα θεζηηβάι. 

Δπηπιένλ ζπκπέξαλαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο 

νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ επηζθεπηψλ κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο 
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ηεο πεξηνρήο θιπ.  

Οη Yoon θαη Uysal (2005) απέδεημαλ φηη, απφ ηε κεξηά ησλ ηνπξηζηψλ «ηα θίλεηξα 

ψζεζεο», πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα έλζηηθηα ηνπο, επεξεάδνπλ 

άκεζα ηελ αθνζίσζε ηνπο ζε έλαλ πξννξηζκφ, ελψ απφ ηε κεξηά ηνπ πξννξηζκνχ ηα 

«θίλεηξα έιμεο», πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξννξηζκνχ, 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ. Οη Zabkar, Brenc θαη Dmitrovic (2010) 

ζεσξνχλ φηη ε ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζηε αθνζίσζε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα έλαλ πξννξηζκφ.  

Οη Zabkar, Brenc θαη Dmitrovic (2010) ζπκπεξηέιαβαλ πνιιέο ζεσξήζεηο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο ζην κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ γηα ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ησλ 

πξννξηζκψλ (ρήκα 11). Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ ηνπο ήηαλ: 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε 

πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

 Ζ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 Ζ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεη άκεζα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

ρήκα 11: Μνληέιν Αληηιακβαλόκελεο πνηόηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο επηζθεπηώλ ησλ Zabkar, Brenc θαη 

Dmitrovic (Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level, 

2010) 
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ηε κειέηε ηνπο, νη εξσηψκελνη ηνπξίζηεο ζηε ινβελία θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχζαλ κε ηηο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξνχζαλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ, αμηνιφγεζαλ ηε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη δήισζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη ηηο 

κειινληηθέο πξνζέζεηο επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ. ια ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, κεηξήζεθαλ κε πεληάβάζκηα θιίκαθα Likert (π.ρ. 1 = ζπκθσλψ 

έληνλα έσο 5 = δηαθσλψ έληνλα). Σν εξσηεκαηνιφγην επηπιένλ πεξηειάκβαλε 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έρνπλ ηφζν 

ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. πκπέξαλαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηζθεπηψλ επηδξά κεξηθψο ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα θαη ηηο πξνζέζεηο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Δπηπιένλ δηαπίζησζαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ 

επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ έξεπλά ηνπο εθηζηά ηελ 

πξνζνρή ησλ ζηειερψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ 

(πξνζβαζηκφηεηα, αλέζεηο, αμηνζέαηα, παθέηα ηαμηδησηηθψλ πξνζθνξψλ, 

δξαζηεξηφηεηεο, βνεζεηηθέο ππεξεζίεο-θαηαηαμε θαηά Buhalis) αθνχ απηά επεξεάδνπλ 

άκεζα ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα. Δπηπιένλ εθφζνλ νη αληηιήςεηο 

γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδνπλ άκεζα θαη έκκεζα ηηο πξνζέζεηο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ, απαηηείηαη κία νινθιεξσκέλε θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ Μάλαηδκελη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Με άιια ιφγηα ε ζπλνιηθή πξνζθνξά 

ελφο πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ κία ζπλερή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηεο αληίιεςεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ηνπξηζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο θαη ησλ 

κειινληηθψλ πξνζέζεψλ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ζε επίπεδν 

πξννξηζκψλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο αιιά σο εληαίν πξντφλ ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο αθνζίσζεο ησλ ηνπξηζηψλ. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ νξίδεηαη 
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θαη κεηξηέηαη ζχκθσλα κε ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν  ησλ Zabkar, Brenc θαη Dmitrovic.  

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ελφηεηαο 2.4. κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε ηξεηο απφ ηηο επηά βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. απηήο ηεο ελφηεηα, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη: 

Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (Τπφζεζε 3).  

Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ 

(Τπφζεζε 4).  

Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπο 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ (Τπφζεζε 5).   

 

 

2.5. ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΡΙΜΧΝ  

 

 

Οη αληηιήςεηο ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ θαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ ζπκβάιινπλ κεηαμχ άιισλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ε 

νπνία ζεσξείηαη σο θεληξηθφ ζεκείν ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Οη ηνπξίζηεο δεκηνπξγνχλ 

εκπεηξίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο πξννξηζκνχο, νη νπνίνη άκεζα ή έκκεζα αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Οη αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επίδνζε ησλ 
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πξννξηζκψλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη θαζνξίδνπλ ηηο κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηφζν φζνλ αθνξά ηελ επαλάιεςε ελφο ηαμηδηνχ φζν θαη ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

ζπζηάζεηο ηνπο γηα έλαλ πξννξηζκφ. πλεηδεηά ή αζπλείδεηα νη ηνπξίζηεο ζπγθξίλνπλ 

ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξννξηζκψλ κεηαμχ ηνπο (Laws, 1995 ).  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη γλψκεο, νη αληηιήςεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ θαηαλαισηψλ, 

απνηεινχλ κηα πξνθαλή πεγή εμσηεξηθψλ ηδεψλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

εξγαιεία γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ κέηξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πξννξηζκψλ.  

 

 

2.5.1. Η έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

 

 

ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη πνιινχο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Καηά ζπλέπεηα, κέζα απφ ηνπο 

νξηζκνχο πξνθχπηεη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί αθνξνχλ 

αληηθεηκεληθά κέηξα φπσο: αξηζκφο επηζθεπηψλ, κεξίδηα αγνξάο, δαπάλεο ηνπξηζηψλ, 

απαζρφιεζε θιπ, ή/θαη ππνθεηκεληθά κέηξα φπσο: πνηφηεηα ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, 

πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θιπ. 

χκθσλα κε ηνλ Hauteserre (2000), ε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη «ε ηθαλφηεηα ελφο 

πξννξηζκνχ λα δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά ή/θαη λα ηελ βειηηψλεη θαηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ». 

Ο Hassan (2000) φξηζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα σο «ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ λα 

δεκηνπξγεί θαη πξνζζέηεη αμία ζηα πξντφληα εθείλα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ βησζηκφηεηα 

ησλ πφξσλ ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ».  
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Σέινο νη Dwyer and Kim (Dwyer & Kim, 2003) νξίδνπλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ σο «ηελ ηθαλφηεηα ελφο πξννξηζκνχ λα πξνζθέξεη πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο κε θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ άιινπο πξννξηζκνχο ζε αληίζηνηρα ζέκαηα 

αθνχ ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηνπο ηνπξίζηεο». 

 

 

2.5.2. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο/δείθηεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

 

 

Οη Dwyer θαη Kim (2003) ζην κνληέιν ηνπο πξνηείλνπλ κία ιίζηα απφ 

παξάγνληεο/δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πξννξηζκψλ (ρήκα 12). Απηνί είλαη: 

• Φπζηθνί πφξνη (Endowed resources):  θπζηθνί, πνιηηηζηηθνί, ηζηνξηθνί πφξνη  

• Γεκηνπξγεκέλνη πφξνη (Created resources): ππνδνκέο, δξαζηεξηφηεηεο, αγνξέο, 

δηαζθέδαζε, θεζηηβάι, εθδειψζεηο 

• Βνεζεηηθνί παξάγνληεο (Supporting factors): Γεληθέο ππνδνκέο, πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ, πξνζβαζηκφηεηα, εζηίαζε  

• Γηαρείξηζε πξννξηζκνχ (Destination management): νξγαληζκνί δηαρείξηζεο, 

Μάξθεηηλγθ, Πνιηηηθέο, Αλζξψπηλνη πφξνη, πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε  

• Καηάζηαζε ζέζεο (Situational conditions): Μίθξν-πεξηβάιινλ, ηνπνζεζία, 

παγθφζκην πεξηβάιινλ, ηηκή, αζθάιεηα/πξνζηαζία  

• Δπηδφζεηο Αγνξάο (Market performance): αθίμεηο επηζθεπηψλ, δαπάλεο 

ηνπξηζηψλ, ζπλεηζθνξά ηνκέα ζηελ νηθνλνκία, επελδχζεηο, ηηκή, θπβεξλεηηθή 

ππνζηήξημε. 
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  ρήκα 12: Μνληέιν αληαγσληζηηθόηεηαο πξννξηζκώλ ησλ Dwyer θαη Kim (ÇETİNKAYA, 2009) 

 

Ο Pike (2004) παξνπζίαζε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο/δείθηεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ. Πξνηείλεη φηη νη παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ ηα 

ζπγθξηηηθά θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πάλσ ζηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ νη Οξγαληζκνί Γηαρείξηζεο Σνπξηζηηθψλ Πξννξηζκψλ 

(DMO) γηα λα ρηίζνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο (Πίλαθαο 9). 

Πίλαθαο 9: Παξάγνληεο αληαγσληζηηθνύ θαη ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ θαηά Pike (Destination Marketing Organisations, 2004) 

Παξάγνληεο πγθξηηηθνύ 

Πιενλεθηήκαηνο 

Παξάγνληεο Αληαγσληζηηθνύ 

Πιενλεθηήκαηνο 

Φπζηθνί πόξνη  Αλάπηπμε πόξσλ 

ηνπνζεζία, ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ, θιίκα πξνζβαζηκφηεηα, ππνδνκέο, ηερλεηέο νκνξθηέο 

θαη άιιεο ππεξθαηαζθεπέο 

Πνιηηηζηηθνί πόξνη Οηθνλνκηθνί πόξνη  

ηζηνξία, γιψζζα, θνπδίλα, κνπζηθή, ηέρλεο, 

παξαδφζεηο, έζηκα 

πξνυπνινγηζκνί DMO, πξνυπνινγηζκνί 

Μάξθεηηλγθ ηδησηηθνχ ηνκέα, επηξξνή ζηελ 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή (π.ρ. θνξνινγία, 

επελδπηηθά θίλεηξα, θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο), 

κέγεζνο ηνπηθήο θνηλσλίαο  

Αλζξώπηλνη πόξνη Ννκηθνί πόξνη  

δεμηφηεηεο θαη δηαζεζηκφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο,  Δξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, πξφηππα ππεξεζηψλ ηεο 

βηνκεραλίαο, ζπκπεξηθνξέο ληφπησλ  

εκπνξηθά ζήκαηα κάξθα, άδεηεο, visa 

Πόξνη Τπεξαμίαο Οξγαλσηηθνί πόξνη 
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πξνγνληθέο ζπλδέζεηο ηνπ ηαμηδηψηε κε ηνλ 

πξννξηζκφ, θίινη/ζπγγελείο, λεσηεξηζκνί θαη 

θαηλνηνκίθφηεηα πξννξηζκνχ, επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ πξνεγνχκελε επίζθεςε, 

αληηιακβαλφκελε αμία ηνπ πξννξηζκνχ  

δνκή θαη πνιηηηθέο θπβεξλήζεσλ, επίπεδα 

ζηειέρσζεο, εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ηθαλφηεηεο 

θαη δηαηήξεζε, νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, 

θαηλνηνκία, ηερλνινγία, επειημία 

 

 

2.5.3. Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ θαη Πνηόηεηα ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο 

 

 

Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί είλαη έλα ζπλδπαζκφο απφ πξντφληα, ππεξεζίεο θαη 

επθαηξίεο εκπεηξηψλ ηα νπνία ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπλνιηθή 

ηνπξηζηηθή εκπεηξία. Ζ ζπλνιηθή ηνπξηζηηθή ππεξεζία είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ (Dwyer, Mellor, Livaic, & Edwards, 2004). 

Οη ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο ζρεηίδνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ 

επηζθεπηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ελφο 

πξννξηζκνχ θαζψο θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο. Μέζα απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο νη επηζθέπηεο ζε έλαλ 

πξννξηζκφ δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα έλαλ πξννξηζκφ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ.  

 Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα  πξνζζέηεη 

αμία ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ην κεξίδην αγνξάο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ (Hassan, 2000). Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα θαηαλνεί θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

ηνπξηζηηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

κε θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ άιινπο πξννξηζκνχο (Dwyer & Kim, 2003). ζν πην 

δηαθνξνπνηεκέλν είλαη ην ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εκπεηξηψλ ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζειθχεη 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο (Dwyer & Kim, 2003).  



80 

 

Ζ ηνπξηζηηθή εκπεηξία απφ ηελ άιιε απνηειείηαη ηφζν απφ γλσζηηθά φζν θαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί θαη λα 

κεηξεζεί. Ζ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζρεηίδεηαη κε ηα θίλεηξα, ηηο αληηιήςεηο, ηελ 

δεκηνπξγία αμίαο, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ πνηφηεηα δσήο (Jennings & Nickerson, 2006). 

Αλάκεζα ζε πνιιά κνληέια κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηα 

κνληέια ρξνλνινγηθήο πξνζέγγηζεο εζηηάδνπλ ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αληηιήςεσλ ελφο ηαμηδηνχ. Θεσξνχληαη σο εχρξεζηα 

θαη ζαθψο θαζνξηζκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζε έλα πξννξηζκφ. Μέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε νη 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ησλ επηζθεπηψλ εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο κε 

βάζε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη 

ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ηαμηδηνχ νη ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ εθείλν ηνλ πξννξηζκφ 

πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο. Σαπηφρξνλα ε 

εκπεηξία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ε αιιειεπίδξαζε (άκεζε ή έκκεζε) κε 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, μελνδνρεία θαη ινηπνχο ηνπξηζηηθνχο θνξείο ελφο πξννξηζκνχ 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Παξνκνίσο νη 

ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ. Σα βηψκαηα ζηε θάζε απηή ζα επεξεάζνπλ ηηο 

αλακλήζεηο ζηελ θάζε ηεο επηζηξνθήο απφ ην ηαμίδη θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 

δηακνξθψζνπλ ηελ ζπλνιηθή ηνπξηζηηθή εκπεηξία θαη ηηο ηειηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ 

πξννξηζκφ.  

ε άξζξν ηνπο νη Dawyer θαη Kim (2003) ηνλίδνπλ κεηαμχ άιισλ φηη κία απφ ηηο 

βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 
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πξννξηζκψλ είλαη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Θεσξνχλ φηη έλαο πξννξηζκφο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθφο ζα πξέπεη πξψηηζηνο λα είλαη ζπλεπήο κε ηα 

επίπεδα πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ ππφζρεηαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ. Ζ 

ζπλέπεηα απηή αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ πξνζθνξά ησλ θαηάιιεισλ θαηαζηάζεσλ φζν 

θαη ζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο πνπ έρεη ππνζρεζεί. Δπηπιένλ αλαθέξνπλ φηη, ε 

αληηιακβαλνκέλε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο (θιίκα, 

αμηνζέαηα, εγθαηαζηάζεηο, θηιηθφηεηα θιπ) ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Αθφκε ζεσξνχλ σο βαζηθφ 

παξάγνληα αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απηφλ ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο. πρλά ε επηινγή κεηαμχ δχν πξννξηζκψλ γίλεηαη κε βάζε ηηο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηνπο φπσο, κε αληαγσληζηηθέο 

πξαθηηθέο (έιιεηςε πηλαθίδσλ θαη νδεγηψλ), αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα, ρξφλνη 

κεηαβίβαζεο, πνηφηεηα δξφκσλ θιπ. πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζθνξά ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεη άκεζα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έλαο πξννξηζκφο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

αληαγσληζηηθφο ζα πξέπεη ηφζν λα βειηηψζεη ηα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πφξσλ ηνπ φζν θαη λα δηνξζψζεη ηηο αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο πνπ ηνλ θάλνπλ κε 

αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Dawyer θαη Kim (2003), αληαγσληζηηθφο είλαη 

εθείλνο ν πξννξηζκφο ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζθέξεη αλψηεξεο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο πξννξηζκνχο. ην πιαίζην απηφ ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ππνζέηνπκε φηη: 

Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ζηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο πνπ ν ηνπξίζηαο 
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βαίλεη απφ/πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαη ζε εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξννξηζκφ) έρεη 

άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ (Τπφζεζε 1).  

 

 

2.5.4. ρέζε ηνπ Branding ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο 

 

 

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο 

ζηξαηεγηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε κνλαδηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο (Morgan, 

Pritchard, & Piggott, 2004 ). 

πσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ην brand ελφο πξννξηζκνχ είλαη νη αληηιήςεηο γηα έλα 

πξννξηζκφ φπσο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη απφ ηνπο ζπλεηξκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

ηνπξίζηεο κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Cai, 2002 ). Οη Ritchie θαη 

Ritchie (1998), πεξηγξάθνπλ ηα brand ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ σο «έλα φλνκα, 

ζχκβνιν, logo, ιέμε ή άιιν γξαθηθφ πνπ πξνζδηνξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί έλαλ 

πξννξηζκφ θαη δίλεη ηελ ππφζρεζε κηαο αμέραζηε ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο ή νπνία 

ζπλδέεηαη κφλν κε ηνλ πξννξηζκφ. Καη νη δχν νξηζκνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ. Δπηπιένλ, δείρλνπλ φηη ην branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ηνπξίζηεο λα δηακνξθψζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο  γηα έλαλ πξννξηζκφ πξηλ θαη κεηά ηελ ηαμηδησηηθή ηνπο εκπεηξία.  

Οη Murphy, Moscardo θαη Beckendorf (2007) ζε έξεπλά ηνπο, εμέηαζαλ ηελ εκπνξηθή 
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ηαπηφηεηα δχν παξαζαιάζζησλ αληαγσληζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηελ 

Απζηξαιία θαη ηηο αληηιήςεηο 480 ηνπξηζηψλ γηα απηνχο. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη φηη ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

δχν πξννξηζκψλ θαηά ηε θάζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηνπο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ηνπξίζηεο. 

Απηφ δείρλεη φηη ε κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ηνπξηζηψλ γηα έλαλ πξννξηζκφ είλαη 

πεξηζζφηεξν αθξηβήο φηαλ γίλεηαη ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ή άιινπο 

πξννξηζκνχο παξά φηαλ εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα γηα θάζε πξννξηζκφ. Με άιια ιφγηα νη 

άκεζεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα 

εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

ηνπξηζηψλ.  

Σέινο ν Crouch (2007), βαζηδφκελνο ζην κνληέιν ησλ Croutch θαη Ritchie, 

πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηξξνήο νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο ηνπ ηνλίδνπλ κεηαμχ άιισλ ηε ζεκαζία ηεο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο ελφο 

πξννξηζκνχ. Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε επίγλσζε ελφο πξννξηζκνχ 

θαη ε εηθφλα ηνπ δηακνξθψλεηαη θαη δεκηνπξγείηαη κέζα απφ πνηθίινπο ηχπνπο 

πιεξνθνξηψλ νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεσξνχληαη θξίζηκεο ζεκαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε επίγλσζε θαη  ε εηθφλα ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ.  

Χο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη:  

Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 
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αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ (Τπφζεζε 6).  

 

 

2.5.5. ρέζε κεηαμύ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηώλ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

 

 

Έλα απφ ηα πην θξίζηκα ζηνηρεία ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε 

(Yoon & Uysal, 2005) ησλ ηνπξηζηψλ, ε νπνία επεξεάδεη ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ 

πξννξηζκνχ θαζψο θαη ηελ απφθαζε επαλάιεςεο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ πξννξηζκφ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ε ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη κία απφ 

ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

(Morgan, Pritchard, & Piggott, 2004 ), ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κία απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε αθνζίσζε ησλ ηνπξηζηψλ. Γηάθνξεο ζεσξεηηθέο 

θαη εκπεηξηθέο κειέηεο απνδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε απηψλ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ 

(Yoon & Uysal, 2005). Δπηπιένλ, νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ νδεγεί ζηελ πξφζεζε επηζηξνθήο ζε έλαλ πξννξηζκφ, ζηε δηάζεζε λα 

δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαζψο θαη ζηε δηάζεζε λα πξνηείλνπλ ηνλ 

πξννξηζκφ ζε άιινπο ηαμηδηψηεο, γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη ηα επίπεδα αθνζίσζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα έλαλ πξννξηζκφ (Yoon & Uysal, 2005; Baker & Crompton, 2000).  

Σφζν ή έλλνηα ηεο ειθπζηηθφηεηαο φζν θαη ε έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πξννξηζκψλ πεξηιακβάλνπλ ζην νξηζκφ ηνπο ηελ κεηαβιεηή ηεο ηνπξηζηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Vengesayi, 2003). Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 
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αληηθαηνπηξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο γλψκεο ησλ επηζθεπηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξννξηζκφ θαη ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο. Χο 

εθ ηνχηνπ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ελφο 

πξννξηζκνχ είλαη άκεζε θαη ζεηηθή. Απφ ηελ άιιε ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί εκπεηξίεο ε νπνίεο είλαη 

κνλαδηθέο θαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο απφ εθείλεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππφινηπνη 

πξννξηζκνί.  

Χο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη: 

Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπο 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ (Τπφζεζε 5). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ  

 

 

3.1.ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

 

Καηά ηελ πινπνίεζε κηαο έγθπξεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο ηα δεηήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Ο πιεζπζκφο κπνξεί λα νξηζηεί 

σο έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν απφ νληφηεηεο, φπσο άλζξσπνη ή επηρεηξήζεηο, πνπ 

κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ην ζθνπφ ηεο εθάζηνηε έξεπλαο, 

κέζα απφ ηα νπνία νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

ζεσξήζεηο (Zikmund, 2002) . 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο έξεπλαο είλαη λα εξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηνπ branding ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη 

πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ επηιέρζεθε ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο θαη ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο 

αθνξά ηνπξίζηεο, πνπ έρνπλ επηζθεθζεί έζησ θαη κία θνξά γηα ιφγνπο αλαςπρήο ην 

λνκφ Υαιθηδηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηνπξίζηεο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη 

ηαμηδηψηεο νη νπνίνη ζην παξειζφλ έρνπλ θάλεη δηαθνπέο έζησ θαη κία θνξά ζηνλ 

πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο. 

To δείγκα αθνξά ηελ επηινγή ησλ παξαηεξήζεσλ κέζα απφ έλα κηθξφηεξν αξηζκφ 

κνλάδσλ απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο (Zikmund, 2002). ηελ παξνχζα 

εξγαζία ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην αθνξά κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ.  

Σν κέγεζνο/αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη πνιχ θξίζηκν θνκκάηη ζε θάζε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε. Σα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κέγεζνο ησλ παξαηεξήζεσλ (κηθξφ ή 
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κεγάιν) είλαη ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ. Σα κηθξά δείγκαηα πιεζπζκνχ 

δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα ζηαηηζηηθήο εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. ηε 

βηβιηνγξαθία έλα δείγκα ησλ 100 θαη 200 παξαηεξήζεσλ είλαη απνδεθηφ δείγκα 

αζθαιείαο, ην νπνίν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (Hair, 

Anderson, & Tatham, 1998). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έγηλε πξσηνγελήο έξεπλα κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπιιέρζεθαλ 147 παξαηεξήζεηο, απφ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Οη παξαηεξήζεηο ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα δνκεκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνχ, ην νπνίν 

κνηξάζηεθε ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε δχν ηξφπνπο: ειεθηξνληθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο επίζεκεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπο Παλεπηζηεκίνπ θαζψο 

θαη κε απεπζείαο παξάδνζε κέζα ζηηο αίζνπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

παξαθνινπζήζεψλ ηνπο θαη κεηά απφ άδεηα ησλ εηζεγεηψλ.  

 

 

3.2.ΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΜΔΣΡΗΗ  

 

 

3.2.1. Σν εξσηεκαηνιόγην 

 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ (Παξάξηεκα 3) έγηλε κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη 

ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο δηπισκαηηθήο. Ζ εγθπξφηεηα, ηεο δνκήο θαη ηεο θιίκαθαο 

κέηξεζεο επηβεβαηψζεθε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαζψο θαη άιινπο δχν 

θαζεγεηέο Μάξθεηηλγθ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζπλνιηθά απνηεινχληαλ απφ 82 εξσηήζεηο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε έμη ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο θιεζήθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο απφ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο, θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο απφ 

θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαη θαηά ηε θάζε ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ. ηε 

δεχηεξε ελφηεηα νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά 

κε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο, ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί. Ζ Σξίηε ελφηεηα αθνξά ην branding ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

Υαιθηδηθήο, ηελ επίγλσζε ηνπο γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα 

ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ ηέηαξηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην ηαμίδη ηνπο ζηε Υαιθηδηθή. Ζ Πέκπηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 

γεληθέο εξσηήζεηο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο ζπρλφηεηα δηαθνπψλ κέζα ζην 

έηνο, ηχπνο δηαθνπψλ πνπ πξνηηκνχλ, λχρηεο δηαλπθηέξεπζεο ζε έλαλ πξννξηζκφ θιπ. 

Ζ έθηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξσηεζέλησλ., φπσο ειηθία, θχιν, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

θιπ.  

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή, γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη ηελ θαιή ζέιεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ.  

Υξεζηκνπνηήζεθε πεληάβάζκηα θιίκαθα Likert πξνθεηκέλνπ νη εξσηεζέληεο λα 

αμηνινγήζνπλ κε βάζε ηε γλψκε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ηξεηο βαζηθέο κεηαβιεηέο: ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ είραλ απφ ην ηαμίδη ηνπο ζηε Υαιθηδηθή, ηo 

branding ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο, ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην ηαμίδη θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Υαιθηδηθήο ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ 

επηζθεθζεί ζην παξειζφλ. ηηο επφκελε ελφηεηα 3.2.2. αλαιχνληαη νη βαζηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπο κέζσ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ.  
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3.2.2. Μεηαβιεηέο ηνπ Μνληέινπ θαη ηξόπνη κέηξεζεο 

 

 

Δμσγελείο Μεηαβιεηέο  

3.2.2.1.Πνηόηεηα ηεο Σνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο  

 

 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

απφ δηάθνξεο ζθνπηέο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο εμεηάδεηαη κέζα απφ ηα ρξνλνινγηθά κνληέια πνπ θαηά θαηξνχο 

έρνπλ αλαπηπρζεί (Clawson & Knetsch, 1966; Killion G. L., 1992; Laws, 1995 ; Neal, 

Sirgy, & Uysal, 2004; Craig-Smith & French, 1994). Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηνπξηζηηθή 

εκπεηξία εμεηάδεηαη θαηά ηηο θάζεηο ηεο κεηάβαζεο απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαη 

θαηά ηε θάζε ηεο παξακνλήο ζηνλ πξννξηζκφ.  

Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κηα πεληάβάζκηα θιίκαθα Likert:  

1=Καζόινπ ζεκαληηθό (Κ), 2=Μεξηθώο εκαληηθό (Μ), 3=Οπδέηεξν (Ο), 

4=Λίγν ζεκαληηθό (Λ), 5=Πνιύ ζεκαληηθό (Π) 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηεζέληεο δήισλαλ θαηά πφζν νη δηάθνξνη παξάγνληεο ζηηο 

θάζεηο κεηαβίβαζεο θαη παξακνλήο ζην πξννξηζκφ, επεξέαζαλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο εκπεηξίαο.  

Φάζε Μεηαβίβαζεο από θαη πξνο ηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

ηελ ελφηεηα απηή, ηα κέηξα κέηξεζεο αθνξνχζαλ ηηο γλψκεο ησλ εξσηεζέλησλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαηά ηε θάζε κεηαβίβαζεο 

απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα 

βαζκνινγήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα θαη θαηά πφζν απηφο επεξέαζε 

(ζεηηθά ή αξλεηηθά) ή φρη ηελ εκπεηξία ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Σα κέηξα κέηξεζεο ήηαλ: 
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 Δχθνιε πξφζβαζε πξνο ηελ Υαιθηδηθή  

 Αζθαιήο κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή  

 Άλεηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή  

 αθείο θαη Δχθνιεο Οδεγίεο Καζνδήγεζεο γηα ηελ κεηαβίβαζε πξνο ηελ 

Υαιθηδηθή (πηλαθίδεο, θπιιάδηα θιπ)  

 Τςειή Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή  

 Μεδέλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή. 

 

Φάζε παξακνλήο ζηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

ηελ ελφηεηα απηή ηα κέηξα κέηξεζεο αθνξνχζαλ ηηο γλψκεο ησλ εξσηεζέλησλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαηά ηε θάζε παξακνλήο ηνπο 

ζηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα θαη θαηά πφζν απηφο επεξέαζε (ζεηηθά ή 

αξλεηηθά) ή φρη ηελ εκπεηξία ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Σα κέηξα κέηξεζεο ήηαλ:   

 Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / θιίκα ζηελ Υαιθηδηθή  

 Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη (θπζηθφ ηνπίν, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά)  

 Τςειή πνηφηεηα δηακνλήο ζηνλ ηφπν δηακνλήο  

 Τςειή πνηφηεηα θαγεηνχ ζηνλ ηφπν δηακνλήο  

 Τςειή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ζηνλ ηφπν δηαλνκήο  

 Καιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Υαιθηδηθή  

 Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθέδαζεο γηα λα επηιέμσ ζηνλ ηφπν δηαλνκήο 

 Λνγηθέο ηηκέο ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ  

 Καζαξφ πεξηβάιινλ ζηνλ πξννξηζκφ  

 Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο ζηελ 

Υαιθηδηθή  

 Φηιηθέο πξνο ην ρξήζηε νδεγίεο / πιεξνθνξίεο ζηελ Υαιθηδηθή  

 Δμαζθαιηζκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηελ Υαιθηδηθή  

 Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ ζηελ 

Υαιθηδηθή. 
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3.2.2.2.Branding Πξννξηζκώλ  

 

 

Σν branding ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο κεηξήζεθε κε βάζεηο ηξεηο 

εμσγελείο κεηαβιεηέο. Σελ εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ηελ επίγλσζε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ.  

Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κηα πεληάβάζκηα θιίκαθα Likert:  

1=Γηαθσλώ πνιύ (ΓΠ), 2=Γηαθσλώ (Γ), 3= Δίκαη Οπδέηεξνο/ε (Ο), 4= πκθσλώ 

(), 5=πκθσλώ Πνιύ (Π) 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηεζέληεο δήισλαλ θαηά πφζν ζπκθσλνχλ ή φρη κε ηηο 

εξσηήζεηο/δεισζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα ηξία βαζηθά δεηήκαηα εμέηαζεο.  

Δηθόλα ηνπ πξννξηζκνύ  

ηε βηβιηνγξαθία ηνπ ηνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ηνλίζεη φηη ε 

εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ απνηειεί κέξνο ηεο εκπεηξίαο ησλ επηζθεπηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξα κνληέια γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κέηξεζε ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ 

(Baloglu & McCleary, 1999; Bigne, Sancez, & Sanchez, 2001; Echtner & Ritchie, 

1993).  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ κειέηεο γηα ηελ εηθφλα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηεί εθείλα ηα κέηξα κέηξεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξήζεη ηνπο γλσζηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ . Απηά είλαη:  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ ήζπρνο  



93 

 

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη αζθαιήο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη φκνξθα αμηνζέαηα  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη πςειά πξφηππα θαζαξηφηεηαο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη πνιινχο θηιηθνχο αλζξψπνπο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα νηθνγέλεηεο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα ειεχζεξα δεπγάξηα  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ επράξηζηνο 

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη ζπλαξπαζηηθφο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο ελδείθλπηαη γηα ραιάξσζε  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη αθππληζηηθφο  

 Γεληθά, ληψζσ πνιχ θαιά ζηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο. 

Δπίγλσζε ηνπ πξννξηζκνύ   

Ο Keller (2003) ηνλίδεη φηη ε επίγλσζε ελφο brand απνηειείηαη απφ δχν ζηνηρεία: Σελ 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο/εμνηθείσζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ κάξθα, θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα αλαθαινχλ ηε κάξθα. Ζ πξψηε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ θαηαλαισηψλ λα δηαθξίλνπλ έλα εκπνξηθφ ζήκα είηε ην έρνπλ θαηαλαιψζεη, είηε 

φρη. Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα αλαθαινχλ έλα εκπνξηθφ 

ζήκα φηαλ αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζηελ νπνία αλήθεη. Με βάζε 

ηε ζεψξεζε ηνπ Keller ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε επίγλσζε ηνπ 

πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο κεηξηέηαη κε βάζε ηηο δχν απηέ δπλαηφηεηεο. Σα κέηξα 

κέηξεζεο είλαη:  

 Δίκαη πνιχ εμνηθεησκέλνο/ε κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο  

 Έρσ αθνχζεη πνιιά γηα ηε Υαιθηδηθή  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο  

 ηαλ απνθάζηζα λα ηαμηδέςσ ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ ήξζε πξψηνο 

ζην κπαιφ  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ έξρεηαη γξήγνξα ζην κπαιφ ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο  

 Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο, έξρνληαη πξψηα ζην 
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κπαιφ κνπ  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο γηα ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο 

παξαιίεο ηνπ  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο αθνχ εθεί γελλήζεθε ν 

αξραίνο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ γλσζηφο γηα ην Άγην ξνο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ 

θιεξνλνκηά (αξρηηεθηνληθή, πθαληά, παλεγχξηα θιπ).  

  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηα βνπλά ηνπ (Υνινκψληαο) 

 ε γεληθέο γξακκέο γλσξίδσ πνιχ θαιά ηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο 

Αληηιακβαλόκελε Πνηόηεηα Πξννξηζκνύ 

Πνιιέο έξεπλέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ 

είλαη ζεηηθή (Baker & Crompton, 2000). Δπηπιένλ ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα έρεη 

απνδεδεηρζεί φηη επεξεάδεη άκεζα αιιά θαη κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηηο κειινληηθέο 

πξνζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα επαλάιεςε ησλ αγνξψλ (Baker & Crompton, 2000). 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ην 

SERVQUAL. Με βάζε ην κνληέιν απηφ ηα κέηξα κέηξεζεο αληηιακβαλφκελεο 

πνηφηεηαο είλαη: 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο, είλαη εμαηξεηηθή  

 Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ αμηφπηζηε  

 Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ ζπλεπήο  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πιενλεθηεί ζε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

 πλνιηθά, ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πξνζθέξεη άξηζηεο ππεξεζίεο 

 
 
Δλδνγελείο Μεηαβιεηέο  

 

3.2.2.3.Αληηιήςεηο γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Crouch G. I., 2007; 

Ritchie & Crouch, 2000a; Ritchie & Crouch, 2006; Dwyer, Forsyth, Forsyth, & Rao, 

2000; Dwyer & Kim, 2003; Buhalis, 2000). ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε 

θιίκαθα κέηξεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθία πνπ παξνπζηάζηεθε. Ζ θιίκαθα 

κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κηα πεληάβάζκηα θιίκαθα Likert:  

1=Καζόινπ ζεκαληηθό (Κ), 2=Μεξηθώο εκαληηθό (Μ), 3=Οπδέηεξν (Ο), 

4=Λίγν ζεκαληηθό (Λ), 5=Πνιύ ζεκαληηθό (Π) 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα βαζκνινγήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε 

παξάγνληα θαη θαηά πφζν απηφο επεξεάδεη (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ηαμηδέςεη. Σα κέηξα κέηξεζεο ήηαλ:  

 Δχθνιε πξφζβαζε ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο  

 Σαμίδη ρσξίο πξνβιήκαηα απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο  

 Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο/ηνπ θιίκαηνο ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο  

 Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη (θπζηθά ηνπία, ηζηνξηθή/πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

έζηκα ηφπνπ, ηνπηθή θνπιηνχξα θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

 Τςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο (θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα, θάκπηλγθ, 

ηνπηθέο κεηαθνξέο, ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ, πγείαο / ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

θιπ.) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο  

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο θνξείο ηεο Υαιθηδηθήο ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο  

 Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο (εθδειψζεηο/θεζηηβάι, 

δηαζθέδαζε, λπρηεξηλή δσή θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

  Φηιηθφηεηα θαη θηινμελία ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 
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άιινπο πξννξηζκνχο  

 Τςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ/αλέζεσλ ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο  

 Αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο  

 Παξνρή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο  

 Ζ ζπλνιηθή εκπεηξία  ζηελ Υαιθηδηθή ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο  

 Ζ Υαιθηδηθή βνεζά ζηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (Τπεξεζίεο 

πλαιιάγκαηνο, Οκηιία μέλσλ γισζζψλ, Δπθνιία πξαγκαηνπνίεζεο 

θξαηήζεσλ θιπ) ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο  

 Πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνί επλντθνί γηα ηνπο ηνπξίζηεο (πξφζβαζε ζε κλεκεία, 

κνπζεία, δεκφζηα θηήξηα θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο  

 Γέζκεπζε γηα παξνρή πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ Υαιθηδηθή ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο  

 Καιή ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

  Καιέο δηαζπλδέζεηο ηεο Υαιθηδηθήο κε  κεζάδνληεο (ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, αιπζίδεο μελνδνρείσλ θιπ) ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

 

 

Μεηαβιεηέο Μεζνιάβεζεο 

3.2.2.4.Σνπξηζηηθή Ιθαλνπνίεζε 

 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρία ηνπ 

Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ δηφηη επεξεάδεη άκεζα ηελ επηινγή ελφο πξννξηζκνχ, ηελ 

θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ απφθαζε επηζηξνθήο ζηνλ 

πξννξηζκφ (Yoon & Uysal, 2005). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξά κνληέια (Baker & Crompton, 2000; Brady & Robertson, 2001; 

Geva & Goldman, 1991; Hui, 2007).  
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε κέηξεζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πξννξηζκνχ γίλεηαη κε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert:  

1= Γηαθσλώ πνιύ (ΓΠ), 2=Γηαθσλώ (Γ), 3= Δίκαη Οπδέηεξνο/ε (Ο), 4= πκθσλώ (),  5=πκθσλώ 

Πνιύ (Π) 

Σα κέηξα αμηνιφγεζεο είλαη:  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ θαιχηεξνο απφ απηφ πνπ πεξίκελα  

 Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα νθέιε απφ φηη 

θφζηε 

  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη ν θαιχηεξνο αλάκεζα ζε άιινπο 

πξννξηζκνχο  

 πλνιηθά, είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο/ε  απφ ηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο 

 





99 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

 

4.1.ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΘΔΝΣΧΝ 

 

 

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ηελ πφιε θαηνηθίαο, ην θχιν, ηελ ειηθία, 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη 

ηελ παξνχζα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε (Πίλαθαο 10 ). 

Απφ ηνπο 147 εξσηεζέληεο νη 75 (51%) είλαη άλδξεο θαη νη 72 (49%) είλαη γπλαίθεο. Οη 

ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 20-30 εηψλ, 31-40 

εηψλ θαη 41-50 εηψλ. πγθεθξηκέλα 71 (48,3%) ζπκκεηέρνληεο είλαη κεηαμχ 20-30 

εηψλ, 65 (44,2%) ζπκκεηέρνληεο είλαη κεηαμχ 31-40 εηψλ θαη κφλν 11 (7,5%) είλαη 

κεηαμχ 41-50 εηψλ. ζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη ειεχζεξνη δειαδή 101(68,7%) άηνκα. Παληξεκέλνη είλαη 44 

(29,9%), ελψ έλα πάξα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ είλαη δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε δειαδή 

κφλν απφ 1 (0,7%) άηνκν ζε θάζε θαηεγνξία. ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη 

νη 147 (100%) ζπκκεηέρνληεο είλαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. ζνλ αθνξά ην εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ εξσηεζέλησλ, 20 (13,6%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

έρνπλ εηήζην εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 10.000€, 54 (36,7%) άηνκα δήισζαλ κεηαμχ 

10.001€-20.000€, 52 (35,4%) άηνκα δήισζαλ κεηαμχ 20.001€-40.000€,13 (8,8%) 

άηνκα δήισζαλ κεηαμχ 40.001€-50.000€ θαη 8(5,4%) δήισζαλ φηη έρνπλ εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πεξηζζφηεξν απφ 50.000€. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δειαδή 122 (81,3%) άηνκα, δήισζαλ σο ηφπν θαηνηθίαο ηε Θεζζαινλίθε. Σελ Κνδάλε 

δήισζαλ 5 (3,3%) άηνκα θαη ηηο έξξεο θαζψο θαη ηε Γξάκκα απφ 4 (2,7%) άηνκα 

αληίζηνηρα. Σελ Καβάια, ηελ Λάξηζα θαη ηελ Ξάλζε δήισζαλ απφ 2 (1,3%) άηνκα 

αληίζηνηρα, ελψ ην Βφιν, ηα Γηαλληηζά, ηελ Έδεζζα, ηα Ησάλληλα, ηελ Καηεξίλε θαη ηε 
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Υαιθίδα δήισζαλ απφ 1 (0,7%) άηνκν αληίζηνηρα.  

Σέινο φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε απηή αλαθέξεηαη ζε 

φξνπο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο, Γεκφζηνο Τπάιιεινο θαη Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Δπηπιένλ 

αλαθέξνληαη σο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο ε θαηάζηαζε Αλεξγίαο θαη ε πληαμηνδφηεζε. 

Έηζη ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο είλαη 34 (22,7%) άηνκα, ελψ 20 (13,3%) άηνκα δήισζαλ 

Γεκφζηνη Τπάιιεινη. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο δήισζαλ 29 (19,3) άηνκα θαη Ηδησηηθνί 

ππάιιεινη δήισζαλ 62 (41,3%) ζπκκεηέρνληεο. ε ζχληαμή ήηαλ κφλν 2 (1,3%) 

εξσηεζέληεο.  

Πίλαθαο 10: Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δξσηεζέλησλ  

Μεηαβιεηέο   πρλόηεηα  Πνζνζηό 

Φύιν    

Άλδξαο  75 51 

Γπλαίθα  72 49 

Ηιηθία    

20-30  71 48,3 

31-40  65 44,2 

41-50  11 7,5 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε     

Διεχζεξνο   101 68,7 

Παληξεκέλνο   44 29,9 

Γηαδεπγκέλνο   1 0,7 

ε δηάζηαζε  1 0,7 

Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν    

Μεηαπηπρηαθφ   147 100 

Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα (ζε 

Δπξώ) 

   

Ληγφηεξν απφ 10.000   20 13,6 

10.001-20.000  54 36,7 

20.001-40.000  52 35,4 

40.001-50.000  13 8,8 

Πεξηζζφηεξν απφ 50.000  8 5,4 

Σόπνο Καηνηθίαο    

Βφινο   1 0,7 

Γηαλληηζά  1 0,7 

Γξάκα   4 2,7 

Έδεζζα   1 0,7 

Θεζζαινλίθε  122 81,3 

Ησάλληλα   1 0,7 

Καβάια  2 1,3 

Καηεξίλε   1 0,7 

Κνδάλε  5 3,3 

Λάξηζα   2 1,3 
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Ξάλζε  2 1,5 

έξξεο  4 2,7 

Υαιθίδα  1 0,7 

Παξνύζα Δπαγγεικαηηθή 

Απαζρόιεζε 

   

Άλεξγνο/ε  34 22,7 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο  20 13,3 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο  29 19,3 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο  62 41,3 

πληαμηνχρνο  2 1,3 

 

 

4.2.ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληθφηεξεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κεηξήζεθαλ κε βάζε ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο: ηε ζπρλφηεηα ησλ δηαθνπψλ κέζα ζην 

έηνο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18κήλεο, ηνλ αξηζκφ ησλ λπθηψλ παξακνλήο ζε έλαλ 

πξννξηζκφ, ηνλ ηχπν δηαθνπψλ πνπ πξνηηκνχλ, ηα άηνκα κε ηα νπνία ζπλήζσο 

επηιέγνπλ λα ηαμηδέςνπλ θαζψο θαη πνηα ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ επηζθεθζήθαλ ηε 

Υαιθηδηθή (Πίλαθαο 11).  

ζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα δηαθνπψλ κέζα ζην έηνο, απηή αθνξνχζε ηηο εηήζηεο 

δηαθνπέο πνπ θάλνπλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία εκέξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηηο 

δηήκεξεο δηαθνπέο. Έηζη 82 (55,8%) ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ηαμηδεχνπλ 1 κε 2 

θνξέο ην ρξφλν, ελψ 37 (25,2%) δήισζαλ θάλνπλ δηαθνπέο 3 κε 4 θνξέο εηεζίσο. ε 

πνζνζηφ 10,9% δειαδή 16 εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη θάλνπλ δηαθνπέο 5-6 θνξέο 

εηεζίσο θαη 2 (1,4%) κφλν δήισζαλ 7 κε 8 θνξέο. Σέινο 10 (6,8%) άηνκα δήισζαλ φηη 

θάλνπλ δηα  θνπέο 10-15 θνξέο ην ρξφλν. 

 ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο πήγαλ δηαθνπέο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο. Απφ ηνπο 147 ζπκκεηέρνληεο νη 80 (54,4%) πήγαλ δηαθνπέο 

1 κε 3 θνξέο, ελψ 37 (25,2%) άηνκα πήγαλ δηαθνπέο 4 κε 6 θνξέο ηνπο ηειεπηαίνπο 18 
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κήλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηήκεξσλ δηαθνπψλ. Πεξίπνπ 7 κε 9 θνξέο 

πήγαλ δηαθνπέο 9 (6,1%) εξσηεζέληεο θαη 10 κε 15 θνξέο πήγαλ δηαθνπέο 19 (12,9%) 

άηνκά. Μφλν 2 (1,4%) ζπκκεηέρνληεο δελ έθαλαλ δηαθνπέο ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο. 

ζνλ αθνξά ηηο εκέξεο δηακνλήο ζε έλαλ πξννξηζκφ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, 

δειαδή 90 (61,2%) άηνκα δήισζαλ 2 κε 4 εκέξεο, ελψ 5 κε 7 εκέξεο δήισζαλ φηη 

παξακέλνπλ ζε έλαλ πξννξηζκφ 47 (32%) άηνκα. Σέινο φζνλ αθνξά ηηο επφκελεο δχν 

θαηεγνξίεο δειαδή παξακνλή ζε έλαλ πξννξηζκφ γηα 8 κε 10 εκέξεο θαη 11 κε 15 

εκέξεο δήισζαλ απφ 5 (3,4%) άηνκα αληίζηνηρα.  

ρεηηθά κε ην πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά ζηελ νπνία ε εξσηεζέληεο έθαλαλ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο ζηε Υαιθηδηθή, ε πιεηνςεθία, δειαδή 102 (69,4%) άηνκα δήισζαλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα Ηνπλίνπ-Απγνχζηνπ 2010. Μφλν 3 (2%) άηνκα πήγαλ δηαθνπέο ζηε 

Υαιθηδηθή ην Μάξηην –Μάην 2010, ελψ 17 (11,6%) εξσηεζέληεο πήγαλ ην δηάζηεκα 

κεηαμχ επηεκβξίνπ – Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. Μέζα ζην έηνο 2009 ηαμίδεςαλ γηα 

δηαθνπέο ζηε Υαιθηδηθή 13 (8,8%) άηνκα, ελψ κέζα ζην έηνο 2008 επέιεμαλ γηα ηηο 

δηαθνπέο ηνπο ηε Υαιθηδηθή 12 (8,2%) άηνκα.  

Καλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ πξνηηκά λα θάλεη κφλνο ηνπ δηαθνπέο. ινη 

επέιεμαλ θάπνηνπ είδνπο ζπληξνθηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ, δειαδή 69 (46,9%) άηνκα ζπλήζσο θάλνπλ δηαθνπέο καδί κε θίινπο, ελψ 

53 (36,1%) επηιέγνπλ λα θάλνπλ δηαθνπέο κε ηνλ/ηελ ζχδπγν ή ζχληξνθν. Σν 16,3% 

ησλ εξσηεζέλησλ δειαδή 24 άηνκα θάλνπλ δηαθνπέο καδί κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ή/θαη άιινπο ζπγγελείο. Μφλν 1 (0,7%) άηνκν δήισζε φηη επηιέγεη ηα νξγαλσκέλα 

γθξνππ γηα ηηο δηαθνπέο. 

Σέινο φζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ηαμηδηνχ πνπ πξνηηκνχλ ζπλήζσο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο, ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, δειαδή 85 (57,8%) άηνκα δήισζαλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ 

ηνπξηζκφ (ηνπία, ζαιάζζηα ηαμίδηα, βνπλά, παξαιίεο, λεζηά). Σε 
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Γηαζθέδαζε/Φπραγσγία (ζεκαηηθά πάξθα, θαδίλν, θξνπαδηέξεο, αγνξέο) επέιεμαλ σο 

ηχπν δηαθνπψλ 19 (12,9%) εξσηεζέληεο. Σνλ Ηζηνξηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Σνπξηζκφ 

(Ηζηνξηθέο πφιεηο, πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα, κλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη, κνπζεία) 

επέιεμαλ 13 (8,8%) άηνκα, ελψ 22 (15%) εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη πξνηηκνχλ ηηο 

ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (θάκπηλγθ, πεδνπνξία, rafting, ςάξεκα, ζθη, ηέληο, γθνιθ, 

surf, θιπ) σο ηχπν δηαθνπψλ. Σε ζπκκεηνρή ζε Φεζηηβάι θαη εθδειψζεηο πξνηηκνχλ σο 

ηχπν δηαθνπψλ 3 (2%) εξσηεζέληεο ελψ 4 (2,7) άηνκα δήισζαλ φηη επηζθέπηνληαη 

ζπλήζσο ζπγγελείο θαη θίινπο ζηηο δηαθνπέο ηνπο. Σέινο κφλν 1 (0,7%) άηνκν επέιεμε 

ην Θξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ σο βαζηθφ ηχπν δηαθνπψλ.  

Πίλαθαο 11: Υαξαθηεξηζηηθά γεληθόηεξεο ηνπξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεζέλησλ 

Μεηαβιεηέο   πρλόηεηα  Πνζνζηό 

πρλόηεηα δηαθνπώλ/έηνο(θνξέο)    

1-2  82 55,8 

3-4  37 25,2 

5-6  16 10,9 

7-8  2 1,4 

10-15  10 6,8 

πρλόηεηα δηαθνπώλ 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο (θνξέο) 

   

1-3  80 54,4 

4-6  37 25,2 

7-9  9 6,1 

10-15  19 12,9 

0  2 1,4 

Νύθηεο δηακνλήο ζηνλ πξννξηζκό    

2-4  90 61,2 

5-7  47 32 

8-10  5 3,4 

11-15  5 3,4 

Υξνληθό Γηάζηεκα επίζθεςεο 

ζηε Υαιθηδηθή 

   

Ηνχλην –Αχγνπζην 2010  102 69,4 

Μάξηην –Μάην 2010  3 2 

επηέκβξην- Ννέκβξην 2010  17 11,6 

Μέζα ζην 2009  13 8,8 

Μέζα ζην 2008  12 8,2 

πληξνθηά ηαμηδηνύ    

Μφλνο  0 0 

χδπγνο/χληξνθνο  53 36,1 

Μέιε Οηθνγέλεηαο/πγγελείο  24 16,3 

Φίινπο  69 46,9 

Οξγαλσκέλα Γθξνππ  1 0,7 

Σύπνο Γηαθνπώλ     

Πεξηβαιινληηθφο Σνπξηζκφο  85 57,8 
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Ηζηνξηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο 

Σνπξηζκφο 

 13 8,8 

Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο  1 0,7 

Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο  22 15 

Γηαζθέδαζε / Φπραγσγία  19 12,9 

πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι θαη 

Δθδειψζεηο 

 3 2 

Δπίζθεςε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο  4 2,7 

    

 

 

4.3.ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΜΔΟ ΑΤΜΜΔΣΡΙΑ & ΚΤΡΣΧΗ 

ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 
 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 17.0 ηα δεδνκέλα πεξάζηεθαλ κε ην 

ρέξη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ηα φπνηα ηππνγξαθηθά ιάζε, 

πξηλ εμεηαζηνχλ ηα δεδνκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα θάζε 

κεηαβιεηή μερσξηζηά.  

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ κνληέισλ δνκηθψλ εμηζψζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε έγθπξσλ 

απνηειεζκάησλ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή ή αλ δελ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

εθαξκνζηεί θάπνηα δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο. Ζ ηπρφλ παξάβιεςε ηνπ ζηνηρείνπ 

απηνχ ζα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη, ε κε θαλνληθή 

θαηαλνκή ζα επεξεάζεη ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ, δειαδή ν εξεπλεηήο ζα έρεη 

ιαλζαζκέλε άπνςε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα (Weston 

2006).  

Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

έληεθα ζπλνιηθά ππν-κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχλ ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο κεηαβιεηέο, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 12. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππφ-κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

νη κέζνη φξνη κέζα απφ ην SPSS κε ηελ εληνιή compute mean.  
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Πίλαθαο 12: Καηεγνξηνπνίεζε Δξσηήζεσλ Δξσηεκαηνινγίνπ ζε κεηαβιεηέο θαη ππό-κεηαβιεηέο 

κε βάζε ηνπο κέζνπο όξνπο 

Μεηαβιεηή  
Τπό-

κεηαβιεηή  
Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ  

Πνηόηεηα 

Σνπξηζηηθήο 

Δκπεηξίαο 

Φάζε 1: 

Μεηάβαζε 

(από θαη πξνο 

ηνλ πξννξηζκό)  

Δχθνιε πξφζβαζε πξνο ηελ Υαιθηδηθή 

Αζθαιήο κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή 

Άλεηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή 

αθείο θαη Δχθνιεο Οδεγίεο Καζνδήγεζεο γηα ηελ 

κεηαβίβαζε πξνο ηελ Υαιθηδηθή (πηλαθίδεο, θπιιάδηα 

θιπ) 

Τςειή Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη    

πξνο ηελ Υαιθηδηθή 

Μεδέλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ 

Υαιθηδηθή. 

Φάζε 2: 

Παξακνλή   

Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / θιίκα ζηελ Υαιθηδηθή. 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη( θπζηθφ ηνπίν, ηζηνξηθή 

θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά) 

Τςειή πνηφηεηα δηακνλήο ζηνλ ηφπν δηακνλήο 

Τςειή πνηφηεηα θαγεηνχ ζηνλ ηφπν δηακνλήο 

Τςειή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ζηνλ ηφπν δηαλνκήο 

Καιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Υαιθηδηθή 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθέδαζεο γηα λα 

επηιέμσ ζηνλ ηφπν δηαλνκήο 

Λνγηθέο ηηκέο ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ 

Καζαξφ πεξηβάιινλ ζηνλ πξννξηζκφ 

Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ηνπο 

ληφπηνπο θαηνίθνπο ζηελ Υαιθηδηθή 

Φηιηθέο πξνο ην ρξήζηε νδεγίεο / πιεξνθνξίεο ζηελ 

Υαιθηδηθή 

Δμαζθαιηζκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηελ 

Υαιθηδηθή 

Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ην 

πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ ζηελ Υαιθηδηθή 

 

 

Branding 

Πξννξηζκνύ  

Δηθόλα 

πξννξηζκνύ  

Ο πξννξηζκφο  ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ ήζπρνο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη αζθαιήο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη φκνξθα αμηνζέαηα 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη πςειά πξφηππα 

θαζαξηφηεηαο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη πνιινχο θηιηθνχο 

αλζξψπνπο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα 

νηθνγέλεηεο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα 

ειεχζεξα δεπγάξηα 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ επράξηζηνο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη ζπλαξπαζηηθφο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο ελδείθλπηαη γηα ραιάξσζε 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη αθππληζηηθφο 

Γεληθά, ληψζσ πνιχ θαιά ζηνλ πξννξηζκφ ηεο 

Υαιθηδηθήο 

Δπίγλσζε 

ηνπξηζηώλ γηα 

ηνλ πξννξηζκό 

Δίκαη πνιχ εμνηθεησκέλνο/ε κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

Υαιθηδηθήο 

Έρσ αθνχζεη πνιιά γηα ηε Υαιθηδηθή 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο 

ηαλ απνθάζηζα λα ηαμηδέςσ ν πξννξηζκφο ηεο 
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Υαιθηδηθήο κνπ ήξζε πξψηνο ζην κπαιφ 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ έξρεηαη γξήγνξα ζην 

κπαιφ ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ ηεο 

Υαιθηδηθήο, έξρνληαη πξψηα ζην κπαιφ κνπ 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο γηα 

ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο παξαιίεο ηνπ 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο αθνχ 

εθεί γελλήζεθε ν αξραίνο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ γλσζηφο γηα ην 

Άγην ξνο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά(αξρηηεθηνληθή, πθαληά, 

παλεγχξηα θιπ). 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηα 

βνπλά ηνπ(Υνινκψληαο) 

ε γεληθέο γξακκέο γλσξίδσ πνιχ θαιά ηνλ πξννξηζκφ 

ηεο Υαιθηδηθήο 

Αληηιακβαλόκε

λε Πνηόηεηα 

πξννξηζκνύ  

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο, είλαη 

εμαηξεηηθή 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ 

αμηφπηζηε 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ 

ζπλεπήο 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πιενλεθηεί ζε πνηφηεηα ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

πλνιηθά, ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πξνζθέξεη 

άξηζηεο ππεξεζίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληηιακβαλόκελε 

Αληαγσληζηηθόηεηα 

Πξννξηζκνύ 

Μάλαηδκελη 

Πξννξηζκνύ  

 Παξνρή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηελ Υαιθηδηθή ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

 ζπλνιηθή εκπεηξία  ζηελ Υαιθηδηθή ηαηξηάδεη ζηηο 

αλάγθεο ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Ζ Υαιθηδηθή βνεζά ζηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο(Τπεξεζίεο πλαιιάγκαηνο, Οκηιία 

μέλσλ γισζζψλ, Δπθνιία πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ 

θιπ) ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

15. Γέζκεπζε γηα παξνρή πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

εκπεηξηψλ ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

17.  Καιέο δηαζπλδέζεηο ηεο Υαιθηδηθήο κε  

κεζάδνληεο(ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο, αιπζίδεο μελνδνρείσλ θιπ) ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

 

Πιεξνθνξίεο-

Πξόζβαζε- 

Σηκή & αμία  

Δχθνιε πξφζβαζε ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

Σαμίδη ρσξίο πξνβιήκαηα απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Αληαγσληζηηθέο ηηκέο  ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

Πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνί επλντθνί γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο(πξφζβαζε ζε κλεκεία, κνπζεία, δεκφζηα 

θηήξηα θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

16. Καιή ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο γηα φιεο ηηο 

ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε 

κε άιινπο πξννξηζκνχο 
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Σνπξηζηηθά 

Υαξαθηεξηζηηθ

ά Πξννξηζκνύ  

Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / ηνπ θιίκαηνο ζηελ 

Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη (θπζηθά ηνπία, 

ηζηνξηθή/πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά έζηκα ηφπνπ, ηνπηθή 

θνπιηνχξα θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

Τςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο (θαηαιχκαηα, 

εζηηαηφξηα, θάκπηλγθ, ηνπηθέο κεηαθνξέο, ζχζηεκα 

ηειεπηθνηλσληψλ, πγείαο / ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ.) 

ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο θνξείο ηεο 

Υαιθηδηθήο ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο 

(εθδειψζεηο/θεζηηβάι, δηαζθέδαζε, λπρηεξηλή δσή θιπ) 

ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Φηιηθφηεηα θαη θηινμελία ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζηελ 

Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

Τςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ/αλέζεσλ ζηελ Υαιθηδηθή ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

 

Ιθαλνπνίεζε ----------------- 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ θαιχηεξνο απφ 

απηφ πνπ πεξίκελα 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πξνζθέξεη πνιιά 

πεξηζζφηεξα νθέιε απφ φηη θφζηε 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη ν θαιχηεξνο 

αλάκεζα ζε άιινπο πξννξηζκνχο 

πλνιηθά, είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο/ε  απφ ηνλ 

πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο 

ηε ζπλέρεηα, κεηξήζεθαλ ν κέζνο, ε ηππηθή απφθιηζε, ε αζπκκεηξία θαη ε θχξησζε 

γηα θάζε κία απφ ηηο έληεθα ππφ-κεηαβιεηέο, φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 13. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ, εμεηάζηεθαλ ε 

αζπκκεηξία θαη ε θχξησζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην παθέην ινγηζκηθνχ AMOS. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αμηψλ ηεο θχξησζεο θαη ηεο 

αζπκκεηξίαο, ε ηηκή κεδέλ δειψλεη ηελ ηέιεηα θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δεδνκέλσλ (ε νπνία φκσο ζπάληα επηηπγράλεηαη). Απφ ηνπο πίλαθεο ηεο ηππηθήο 

θαηαλνκήο βξίζθνπκε φηη φηαλ ε ηππηθή θαηαλνκή(z) έρεη ηηκή ±1.96 ππάξρεη 5% 

πηζαλφηεηα λα απνξξηθζεί ελψ φηαλ είλαη ίζε κε ±2.58 ππάξρεη 1% πηζαλφηεηα λα 

απνξξηθζεί (Hair, Anderson, & Tatham, 1998).  
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Πίλαθαο 13:Αζπκκεηξία, Κύξησζε κεηαβιεηώλ 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Ιθαλνπνίεζε  1,000 4,750 -,357 -1,767 ,045 ,111 

Αλη. Αληαγσληζηηθόηεηα 

Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ        

Πιεξνθνξίεο, Πξνζβαζηκφηεηα, 

Αμία θαη Σηκή  
1,000 5,000 -,501 -2,482 -,454 -1,124 

Υαξαθηεξηζηηθά Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ & Πεξηβάιινλ 
1,429 5,000 -,226 -1,117 -,743 -1,839 

Μάλαηδκελη Πξννξηζκνχ  1,200 5,000 -,121 -,597 -,418 -1,033 

 

Branding Πξννξηζκνύ        

Δηθφλα Πξννξηζκνχ  1,545 4,545 -,499 -2,469 ,516 1,278 

Δπίγλσζε Σνπξηζηψλ  2,083 4,917 ,020 ,098 -,178 -,441 

Αληηιακβαλφκελε Πνηφηεηα 

Πξννξηζκνχ 
1,000 4,600 -,273 -1,352 -,263 -,651 

Πνηόηεηα Σνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο 
      

Φάζε 1: Μεηάβαζε απφ θαη πξνο ηνλ 

πξννξηζκφ  
1,000 5,000 -1,025 -5,075 ,396 ,979 

Φάζε 2: Παξακνλή ζηνλ πξννξηζκφ 1,308 5,000 -,718 -3,553 -,059 -,146 

Multivariate  
    

19,014 6,816 

Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δχν θξηηεξίσλ ζηηο ηηκέο θχξησζεο θαη αζπκκεηξίαο γηα 

θάζε κεηαβιεηή (Πίλαθαο 13), δείρλνπλ φηη θακία κεηαβιεηή δελ μεπεξλά ην εχξνο 

±1,96 ηεο θχξησζεο θαη αζπκκεηξίαο αληίζηνηρα. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

θχξησζε θαη αζπκκεηξία, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε δελ παξαβηάδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή.   

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο θχξησζεο είλαη πσο 

νη παξαηεξήζεηο «καδεχνληαη» γχξσ απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν γηα κηα δεδνκέλε 

θαηαλνκή. Οη θαηαλνκέο πνπ έρνπλ ζεηηθή θχξησζε νλνκάδνληαη ιεπηνθπξηέο, ελψ 

απηέο κε αξλεηηθή θχξησζε Πιαηπθπξηέο. Βιέπνληαο μαλά ηηο ηηκέο ζην παξάξηεκα 1, 

θακηά κεηαβιεηή δελ μεπεξλά ην εχξνο ±2,56 ηεο θχξησζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη θακία κεηαβιεηή δελ είλαη ιεπηνθπξηή ή πιαηπθπξηή. 
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4.4.ΤΥΔΣΙΗ ΒΑΙΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ   

 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ε κεηαβιεηήο ηεο 

αληηιακβαλφκελεο αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Υαιθηδηθήο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ην branding ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ, κηαο θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Pearson) ιακβάλεη πςειέο ηηκέο ηεο 

ηάμεο ηνπ 0,748, 0,276 θαη 0,243 αληίζηνηρα. Δπίζεο παξαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ηνπ branding θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο κε ηηκέο (Pearson) 0,201 θαη 0,213 αληίζηνηρα. Σέινο ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ branding θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηηκή (Pearson) 0,652. Σν γεγνλφο φηη φιεο 

νη πξναλαθεξζείζεο ζπλάθεηεο έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν, θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε κηαο 

ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο είλαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο ζην επίπεδν 0,01 θαη 0,05, πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ ε έξεπλα επαλαιακβαλφηαλ 

ζηα ίδηα άηνκα θάησ απφ ηεο ίδηεο ζπλζήθεο ε πηζαλφηεηα λα κελ θαηέιεγε ζηα ίδηα 

απνηειέζκαηα ζα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 1% ή 5% αλαιφγσο. Απηφ θαζηζηά ηελ έξεπλα 

ζεκαληηθά έγθπξε.  

       Πίλαθαο 14: Μήηξα πζρέηηζεο Βαζηθώλ Μεηαβιεηώλ 

  Πνηόηεηα 

Σνπξηζηηθήο 

Δκπεηξίαο 

Αλη. 

Αληαγσλη/ηεηα 

Πξννξηζκνύ  

Branding 

Πξννξηζκνύ  

Ιθαλνπνίεζ

ε 

Σνπξηζηώλ  

Πνηόηεηα 

Σνπξηζηηθή

ο Δκπεηξίαο 

Pearson 

Correlation 

1 ,748
**

 ,201
*
 ,213

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,014 ,010 

N 147 147 147 147 

Αλη. 

Αληαγσλη/η

εηα 

Πξννξηζκνύ 

Pearson 

Correlation 

,748
**

 1 ,276
**

 ,243
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,003 

N 147 147 147 147 

Branding 

Πξννξηζκνύ 

Pearson 

Correlation 

,201
*
 ,276

**
 1 ,652

**
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Sig. (2-tailed) ,014 ,001  ,000 

N 147 147 147 147 

Ιθαλνπνίεζ

ε 

Σνπξηζηώλ 

Pearson 

Correlation 

,213
**

 ,243
**

 ,652
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,010 ,003 ,000  

N 147 147 147 147 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

4.5. ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ  

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ε εγθπξφηεηα ηεο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  Δπηθπξσηηθή ή Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (Exploratory 

Factor Analysis). H Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε 

εγθπξφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ δελ έρεη ειεγρζεί απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο.  

Οη ηέζζεξεηο βαζηθέο κεηαβιεηέο (έλλνηεο) πνπ πξνζπαζνχκε λα εμεηάζνπκε πξνήιζαλ 

απφ εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

έρνπλ ειεγρζεί ζπλνιηθά ζην παξειζφλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπο (εγθπξφηεηα 

πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ειέγρηεθαλ μερσξηζηά νη παξαθάησ πνιχπινθεο κεηαβιεηέο – 

έλλνηεο: 

Α. Πνηφηεηα Σνπξηζηηθήο εκπεηξίαο νη νπνία πεξηιακβάλεη δχν ππν-κεηαβιεηέο: 

 Φάζε 1: Μεηάβαζε απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ 

 Φάζε 2: Παξακνλή ζηνλ πξννξηζκφ 

Β. Αληηιακβαλφκελε Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ νη νπνία 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο ππν-κεηαβιεηέο: 

 Μάλαηδκελη ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ  

 Πιεξνθνξίεο –Πξνζβαζηκφηεηα-Σηκή –Αμία  
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 Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πεξηβάιινλ Πξννξηζκνχ 

Γ. Branding πξννξηζκνχ  

 Δηθφλα πξννξηζκνχ  

 Δπίγλσζε επηζθεπηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ  

 Αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα πξννξηζκνχ  

Γ. Ηθαλνπνίεζε Σνπξηζηψλ  

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πνιχπινθεο κεηαβιεηέο ειέγρζεθε γηα ηελ κνλνδηάζηαηε 

θχζε ηεο (unidimensionality) θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο (reliability), κε ρξήζε ηνπ δείθηε 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach alpha πνπ είλαη ν πην επξέσο δηαδεδνκέλνο απφ ηνπο 

δείθηεο αμηνπηζηίαο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κνλνδηάζηαηεο θχζεο ησλ πνιχπινθσλ 

κεηαβιεηψλ εθηειέζακε Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ S.P.S.S 17.0. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

παξαγφλησλ (factor extraction) ρξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν Αλάιπζεο Κχξησλ 

πληζησζψλ (Principal Component Analysis) ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Πεξηζηξνθήο 

(Varimax Method), ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Hair (1998) απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

αμηφπηζηεο θαη δεκνθηιείο κεζφδνπο. Γηα λα ειέγμνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ γηα Παξαγνληηθή Αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζακε, ην ζηαηηζηηθφ ηεζη Bartlett‘s 

Sphericity (ην νπνίν ειέγρεη εάλ ε δεκηνπξγία παξαγφλησλ είλαη δπλαηή) θαη ην 

ζηαηηζηηθφ ηεζη Kaiser-Meyer-Olkin – KMO. Σα δχν απηά ηεζη κεηξνχλ ηελ επάξθεηα 

ελφο ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο θαη παίξλνπλ ηηκέο απφ ην κεδέλ (0) έσο ην έλα (1). Σηκέο 

άλσ ηνπ 0,8 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, ελψ ηηκέο άλσ ηνπ 0,5 ζεσξνχληαη αλεθηέο 

(Kaiser, 1970). Απφ ηελ άιιε, γηα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ 

παξαγφλησλ, ην Bartlett‘s test of Sphericity πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0,01 ή 0,05. Γηα λα θαζνξίζνπκε ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εμάρζεθαλ, ρξεζηκνπνηήζακε ην θξηηήξην ηεο ηδηνηηκήο (eigenvalue). χκθσλα κε ην 
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θξηηήξην απηφ επηιέγνπκε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηδηνηηκή κεγαιχηεξε ηεο 

κνλάδαο. Γηα λα ειέγμνπκε ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν θάζε εξψηεζε ζπκβάιεη ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ θάζε παξάγνληα, εμεηάζακε ηηο Παξαγνληηθέο Φνξηίζεηο (Factor 

Loadings). ηαλ ην εξεπλεηηθφ δείγκα μεπεξλά ηα 100 εξσηεκαηνιφγηα, νη 

Παξαγνληηθέο Φνξηίζεηο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,55 ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο (Hair 

et al., 1995) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο 15) δείρλεη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

γηα θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο 9 (έλλνηεο) θαη ππφ-κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Παξάξηεκα 2. 

Πίλαθαο 15: Παξαγνληηθή Αλάιπζε θαη Αμηνπηζηία 

Μεηαβιεηέο 
Eigen- 

value 

 

 

Explained 

Variance  

 

 

Reliability 

Coefficient 

(Cronbach’s alpha) 

Barlett 

Test 
Sphericity 

Kaiser-

Meyer-

Olkin 

Ι. Πνηόηεηα Σνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο 

Φάζε Μεηάβαζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ 
3,944 65,736% 

0,894  

(6 εξσηήζεηο) 
521,72 

p<0,01 

Sig=0,00 
0,844 

Φάζε παξακνλήο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 
8,169 62,838% 

0,956 

(13 εξσηήζεηο) 
1272,773 

p<0,01 

Sig=0,00 
0,912 

ΙΙ. Αληηιήςεηο γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ 

Μάλαηδκελη 

ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ 
5,00 59,157% 

0,827 

(5 εξσηήζεηο) 
257,339 

p<0,01 

Sig=0,00 0,786 

Πιεξνθνξίεο –

Πξνζβαζηκφηεηα-Σηκή 

–Αμία 
5,00 60,434% 

0,835 

(5 εξσηήζεηο) 
335,045 

p<0,01 

Sig=0,00 0,723 

Σνπξηζηηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη 

Πεξηβάιινλ 

Πξννξηζκνχ  

7,001 55,622% 
0,866 

(7 εξσηήζεηο) 
441,021 

p<0,01 

Sig=0,00 
0,870 

ΙΙΙ. Branding Πξννξηζκώλ 

Δηθφλα Πξννξηζκνχ 

6,336 57,970% 

0,798 

(12 εξσηήζεηο) 

 

535.257 

p<0,01 

Sig=0,00 

0,797 

Δπίγλσζε πξννξηζκνχ 
7,144 59,535% 

0,779 

(12 εξσηήζεηο) 
605,697 

p<0,01 

Sig=0,00 
0,714 
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Αληηιήςεηο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ 
3,436 68,714% 

0,883 

(5 εξσηήζεηο) 
410,297 

p<0,01 

Sig=0,00 0,813 

ΙV. Σνπξηζηηθή Ιθαλνπνίεζε 

 
4,00 64,430% 

0,814 

(4 εξσηήζεηο) 
190,403 

p<0,01 

Sig=0,00 

0,797 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ έδεημε φηη φιεο νη  κεηαβιεηέο πνπ 

ειέρζεζαλ είλαη κνλνδηάζηαηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο φισλ 

ησλ εξσηήζεσλ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ελψ ην ζηαηηζηηθφ κέηξν Measure of 

Sampling Adequacy έδεημε ηελ θαηαιιειφηεηα φισλ ησλ εξσηήζεσλ γηα Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηαβιεηψλ ππνινγίζακε ην 

ζηαηηζηηθφ κέηξν Cronbach Alpha (Πίλαθαο 15) ην νπνίν έδεημε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο 

είλαη ζπλεπείο σο πξνο απηφ πνπ κεηξνχλε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ηνπ δείθηε 

Cronbach Alpha θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,779 θαη 0,956. χκθσλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, κηα ηηκή ηνπ κέηξνπ Cronbach Alpha πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 0,7 

απνηειεί θξηηήξην αμηφπηζηεο θιίκαθαο. 

 

 

4.6. ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΉ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ Μνληέισλ Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ (Structural 

equation modeling-SEM) πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην 

εμεηάδεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ελψ ζην δεχηεξν 

ζηάδην εμεηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνληέινπ (Byrne, 2001). 

Γεληθά ζηα κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ δελ ππάξρεη κνλφ έλα θξηηήξην ην νπνίν λα 

θαζνξίδεη ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηά ηελ 
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αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ αλαθέξνληαη πνιιαπινί δείθηεο πξνζαξκνγήο (Boomsa, 

2000).  

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα AMOS, παξάγεη κηα ζεηξά 

απφ δείθηεο πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη ν εξεπλεηήο ηελ θαιή πξνζαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. ηνλ Πίλαθά 16 παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη 

δείθηεο πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη νη ηηκέο πνπ δειψλνπλ θαιή πξνζαξκνγή ελφο 

κνληέινπ (Hu & Bentler, 1995).  

Πίλαθαο 16: Βαζηθνί Γείθηεο Πξνζαξκνγήο 

  

Γείθηεο 

πξνζαξκνγήο 

Απνδεθηέο Σηκέο Δξκελεία 


π

λ
ν

ι
ηθ

ή
 ή

 α
π

ό
ι
π

η
ε

 π
ξ

ν
ζ

α
ξ

κ
ν
γ
ή

 η
ν
π

 κ
ν
λ
η
έι

ν
π

 

A
b

so
lu

te
 F

it
 M

ea
su

re
s 

 

Chi-square (ρ2)  ζν πην κηθξέο ηηκέο  

ηφζν ην θαιχηεξν 

Δμεηάδεη ηελ ππφζεζε φηη νη 

πίλαθεο ζπλδηαθχκαζλεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ κνληέινπ 

είλαη ίζνη. πλνδεχεηαη απφ έλα 

ηεζη ζεκαληηθφηεηαο ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα είλαη p> 0,05 γηα θαιή 

πξνζαξκνγή εμαξηάηαη πνιχ απφ 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Βαζκνί ειεπζεξίαο   

Probability level    

ρ
2

/βαζκνί 

ειεπζεξίαο  
CMIN/DF 

<3
 

 Λφγνο πνπ εθθξάδεη ηε ζρεηηθή 

ηηκή ηνπ ρ
2 

δηνξζσκέλε γηα ηνπο 

βαζκνχο ειεπζεξίαο. Γηα ηηκέο 

ηνπ ιφγνπ ίζεο ή κηθξφηεξεο ηνπ 

3 ην κνληέιν έρεη θαιή 

ζπλαξκνγή, ελψ γηα ηηκέο έσο ην 

5 έρεη ηθαλνπνηεηηθή 

Γείθηεο 

πλαξκνγήο  

Goodness-of-Fit 

Index (GFI) 

>0,90  Μεηξά ην κέξνο ηεο 

δηαθχκαλζεο θαη 

ζπλδηαθχκαζλεο ηνπ δείγκαηνο 

πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. 

ζν πην θνληά ζην 1 βξίζθεηαη ε 

ηηκή ηνπ ηφζν θαιιίηεξε 

ζπλαξκνγή έρεη ην κνληέιν  

 

Root Mean Square 

Residual (RMR) &  

Standardized RMR  

RMR: θνληά ζην κεδέλ 

SPMP<0,50 

RMR: Σηκέο απφ 0 έσο 1. ζν 

πην θνληά ζην κεδέλ ηφζν 

θαιχηεξν.  

SRMR: κέζε απφιπηε ηηκή ηεο 

ζπλδηαθχκαζλεο 

Μέζν Σεηξαγσληθό 

θάικα Δθηίκεζεο 

Root Mean Square 

Error of 

<0.08 γηα κέηξηα 

πξνζαξκνγή 

Μεηξά ηελ εθηηκψκελε 

δηαθξηηφηεηα κεηαμχ ηεο 

δηαθχκαλζεο ηνπ κνληέινπ θαη 

απηήο ηνπ δείγκαηνο, 
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Approximation 

(RMSEA) 

δηνξζσκέλε γηα ηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο. Σηκέο κηθξφηεξεο 

ηνπ 0.05 ππνδειψλνπλ θαιή 

ζπλαξκνγή, ελψ ηηκέο έσο ην 

0.10 δειψλνπλ κία ινγηθά 

απνδεθηή ζπλαξκνγή 


π

γ
θ

ξ
ηη

ηθ
ή

 π
ξ

ν
ζ

α
ξ

κ
ν

γ
ή

 κ
ν

λη
έι

ν
π

 

In
cr

em
en

ta
l 

F
it

 M
ea

su
re

s 

Non-normed Fit 

Index (NNFI) ή  TLI 

>0,90 Ολνκάδεηαη θαη δείθηεο ησλ 

Bentler-Bonett non-normed fit 

index (NNFI) φηαλ είλαη ίζνο κε 

1 δείρλεη ηέιεηα πξνζαξκνγή ελψ 

φηαλ είλαη 0 θαθή πξνζαξκνγή.  

Καλνληθνπνηεκέλνο 

Γείθηεο 

πλαξκνγήο  
Normed Fit Index 

(NFI) 

>0.90 Απνηειεί ην κέξνο ηνπ ρ
2 

ηνπ 

κνληέινπ αλεμαξηεζίαο πνπ 

επεμεγείηαη απφ ην κνληέιν. 

Παίξλεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1, 

ελψ νη ηηκέο πνπ βξίζθνληαη 

πάλσ απφ 0.90 ππνδειψλνπλ ηελ 

χπαξμε ελφο θαινχ κνληέινπ  

Πξνζζεηηθόο 

Γείθηεο π-

λαξκνγήο  
Incremental Fit 

Index (IFI) 

>0,90 Δθθξάδεη ηελ πξφζζεηε 

βειηίσζεο ηνπ εθηηκψκελνπ 

κνληέινπ ζε ζρέζε κε ην 

αλεμάξηεην κνληέιν. Παίξλεη 

ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1 κε ηηκέο 

θνληά ζην 1 λα δειψλνπλ ηελ 

εθηίκεζε ελφο θαινχ κνληέινπ  

πγθξηηηθόο 

Γείθηεο π-

λαξκνγήο  
Comparative Fit 

Index (CFI) 

Κνληά ζην 1 Τπνζέηεη κία κε θεληξηθή 

θαηαλνκή ηνπ ρ
2 

γηα ηε 

δηαθξηηφηεηα ηνπ κνληέινπ 

αλεμαξηεζίαο. Παίξλεη ηηκέο 

κεηαμχ 0 θαη 1 κε ηηκέο θνληά 

ζην 1 λα δειψλνπλ ηελ εθηίκεζε 

ελφο θαινχ κνληέινπ  

 

 

4.7. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΜΔΣΡΗΗ 

 

 

ηφρνο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ 

(ρήκα13). Οη ελλέα έμη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ πξνηείλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ην branding ησλ πξννξηζκψλ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ εμεηάδνπλ ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην επίπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο επεξεάδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη:  
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Τ1. Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ζηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο πνπ ν ηνπξίζηαο 

βαίλεη απφ/πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαη ζε εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξννξηζκφ) έρεη 

άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ.  

Τ2. Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο έρεη έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, κέζσ ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Τ3. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

Τ3α. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξννξηζκνχ, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

(ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε θάζε ηεο παξακνλήο μερσξηζηά). 

Τ3β. Ζ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο 

εκπνξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε θάζε ηεο 

παξακνλήο μερσξηζηά). 

Τ3γ. Ζ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ, σο κέξνο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο 

παξακνλήο μερσξηζηά). 

Τ4. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 
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ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ.  

Τ5. Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε 

ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Τ6. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ.  

 

 

ρήκα 13: Δξεπλεηηθό Μνληέιν θαη Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο Γηπισκαηηθήο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ AMOS θαη σο κέζνδνο εθηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

Μέγηζηε Πηζαλνθάλεηα (Maximum likelihood). 
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Σν κνληέιν κέηξεζεο παξνπζηάδεη ηνπο εμήο δείθηεο πξνζαξκνγήο (Πίλαθαο 17): 

Υ
2
=34,781 κε 16 βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη p=0,004, CMIN/DF=2,174, GIF=0,946, 

RMR=0,24, RMSEA=0,09, NFI=0,953, TLI=0,940, CFI=0,973, IFI=0,974 

PGFI=0,324.  

Πίλαθαο 17: Γείθηεο πξνζαξκνγήο κνληέινπ  

Γείθηεο Πξνζαξκνγήο  Αμία 

Chi-square (ρ2)  

 

 34,781 

Βαζκνί ειεπζεξίαο 

 

 16 

Probability level  

 

 0,004 

ρ
2

/βαζκνί ειεπζεξίαο  

CMIN/DF 

 2,174<3 

Γείθηεο πλαξκνγήο  

Goodness-of-Fit Index (GFI) 

 

 
0,946>0,9 

Root Mean Square Residual (RMR)  

&  Standardized RMR 

 

 
0,24 (θνληά ζην 0) 

& 0,042<0.5 

Μέζν Σεηξαγσληθφ θάικα Δθηίκεζεο Root 

Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

 

 

0,090 >0,08 

Non-normed Fit Index (NNFI) ή  TLI 

 

 0,940>0,9 

Καλνληθνπνηεκέλνο Γείθηεο πλαξκνγήο  

Normed Fit Index (NFI) 

 

 0,953>0,9 

Πξνζζεηηθφο Γείθηεο π-λαξκνγήο  

Incremental Fit Index (IFI) 

 

 0,974>0,9 

πγθξηηηθφο Γείθηεο π-λαξκνγήο  

Comparative Fit Index (CFI) 

 0,973>0,9 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο πξνζαξκνγήο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην 

κνληέιν έρεη κέηξηα πξνζαξκνγή.  

Παξφιν πνπ ν δείθηεο RMSEA είλαη 0,090 δειαδή κεγαιχηεξνο απφ 0,08 εληνχηνηο δελ 

μεπεξλά ην φξην ηνπ 0,1, ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ην κνληέιν δελ είλαη θαιφ γηα 

εθαξκνγή (Browne & Cudeck, 1993).  

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ κε ηε 
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κέζνδν ηεο αλάιπζεο Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ. H αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ ηεο Πνηφηεηαο ηεο Σνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο, ηεο Αληηιακβαλφκελεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ, ηνπ Branding θαη ηεο Ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Σνπξηζηψλ έγηλε κε βάζε ηηο θξίζηκεο ηηκέο (critical ratio: πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ 1,96 ή αιιηψο p <0,05) θαη ηηο εθηηκνχκελεο ηηκέο (path estimates).Σν ρήκα 14 

παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο.  

 

ρήκα 14: Μνληέιν Γνκηθήο Δμίζσζεο κε ηππνπνηεκέλεο θνξηίζεηο (standardized estimates) 

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 18 βιέπνπκε φηη φιεο νη θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (κε p<0.05 θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

p<0,001). Μνλαδηθέο εμαηξέζεηο απνηεινχλ νη θνξηίζεηο ζην «κνλνπάηη» κεηαμχ ηεο 

Δπίγλσζεο ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο Φάζεο 1: Μεηάβαζε, αθνχ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (p=0.786) κε θξίζηκε ηηκή ίζε κε -0,272 (<1,96) θαζψο θαη νη θνξηίζεηο ζην 
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«κνλνπάηη» Δπίγλσζε πξννξηζκνχ θαη Φάζε 2:Παξακνλή φπνπ p= 0,711 θαη θξίζηκε 

ηηκή είλαη ίζε κε -0,370. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην κνληέιν αλαθαηαζθεπάζηεθε κε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κε ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο.  

Πίλαθαο 18: Πίλαθαο θνξηίζεσλ ηνπ ππνζεηηθνύ κνληέινπ 

   
Φνξηίζεηο S.E. C.R. P 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 
BRANDING 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
-,732 ,260 -2,810 ,005 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ  
BRANDING 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
1,155 ,112 

10,28

1 
,001 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ  

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

,194 ,070 2,766 ,006 

ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝ

Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 
BRANDING 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
1,000 

   

 

ΔΠΗΓΝΧH  

ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

 
BRANDING 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
,282 ,077 3,655 *** 

 

ΔΗΚΟΝΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 

 

BRANDING 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
,564 ,068 8,348 *** 

 

ΑΝΣΗΛ. 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣ. 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 

 
 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

,925 ,114 8,078 *** 

 

ΑΝΣΗΛ. 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣ. 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 

 
 

BRANDING 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
1,810 ,307 5,893 *** 

 

ΑΝΣΗΛ. 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣ. 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 
 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ -,783 ,229 -3,420 *** 

ΦΑΖ2 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

1,000 
   

ΦΑΖ1 

ΜΔΣΑΒΑΖ 

 

 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

,929 ,088 
10,60

7 
*** 

ΜΑΝΑΣΕΔΜΔΝΣ_ΠΡΟ

ΟΡΗΜΟΤ 

 
 

 

ΑΝΣΗΛ. 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣ. 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

1,000 
   

ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 
 

ΑΝΣΗΛ. 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣ. 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

1,077 ,093 
11,62

6 
*** 

  ΑΝΣΗΛ. 1,140 ,107 10,70 *** 
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Φνξηίζεηο S.E. C.R. P 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΑΞΗΑ 

 ΑΝΣΑΓΧΝΗΣ. 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

8 

ΦΑΖ1  

ΜΔΣΑΒΑΖ 

 

 

 

ΔΠΗΓΝΧΖ  

ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

-,036 ,132 -,272 ,786 

ΦΑΖ2 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 ΔΠΗΓΝΧΖ 

ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

-,038 ,104 -,370 ,711 

ΦΑΖ1 

ΜΔΣΑΒΑΖ 

 ΑΝΣΗΛ.  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

,365 ,162 2,250 ,024 

ΦΑΖ2 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 ΑΝΣΗΛ. 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

,398 ,163 2,450 ,014 

ΦΑΖ1 

ΜΔΣΑΒΑΖ 

 ΔΗΚΟΝΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
,656 ,192 3,420 *** 

ΦΑΖ2 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 ΔΗΚΟΝΑ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 
,660 ,169 3,914 *** 

***p=0,001 

Σν ηειηθφ κνληέιν κε ηηο ηππνπνηεκέλεο θνξηίζεηο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 17. Σν 

κνληέιν κέηξεζεο παξνπζηάδεη ηνπο εμήο δείθηεο πξνζαξκνγήο (Πίλαθαο 19): 

Υ
2
=34,781 κε 16 βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη p=0,004, CMIN/DF=1,945, GFI=0,946, 

RMR=0,25, RMSEA=0,08, NFI=0,953, TLI=0,952, CFI=0,976, IFI=0,977 

PGFI=0,379. 

Πίλαθαο 19: Γείθηεο πξνζαξκνγήο ηειηθνύ κνληέινπ 

Γείθηεο Πξνζαξκνγήο  Αμία 

Chi-square (ρ2)  

 

 34,781 

Βαζκνί ειεπζεξίαο  16 

 

Probability level  

 0,004 

 

ρ
2

/βαζκνί ειεπζεξίαο  

CMIN/DF 

 1,945<3 

 

Γείθηεο πλαξκνγήο  

Goodness-of-Fit Index (GFI) 

 0,946>0,9 

 

Root Mean Square Residual (RMR)  

&  Standardized RMR  

 0,25 (θνληά ζην 0) 

& 0,046<0.5 

 

Μέζν Σεηξαγσληθφ θάικα Δθηίκεζεο Root 

Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

 0,080 =0,08 
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Non-normed Fit Index (NNFI) ή  TLI  0,952>0,9 

 

Καλνληθνπνηεκέλνο Γείθηεο πλαξκνγήο  

Normed Fit Index (NFI) 

 

  

0,953>0,9 

Πξνζζεηηθφο Γείθηεο π-λαξκνγήο  

Incremental Fit Index (IFI) 

 

 0,977>0,9 

πγθξηηηθφο Γείθηεο π-λαξκνγήο  

Comparative Fit Index (CFI) 

 0,973>0,9 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο πξνζαξκνγήο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην 

κνληέιν έρεη κέηξηα πξνζαξκνγή θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή απφ ην πξψην ππνζεηηθφ 

κνληέιν κέηξεζεο, ην νπνίν πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ηηκή ηνπ δείθηε AIC γηα ην ηειηθφ 

κνληέιν ν νπνίνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην πξψην κνληέιν κε ηηκέο 89,004 θαη 92,781 

αληίζηνηρα.  

 

ρήκα 15: Σειηθό Μνληέιν Γνκηθήο Δμίζσζεο κε ηππνπνηεκέλεο θνξηίζεηο (standardized 

estimates) 
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4.8. ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ κε ηε 

κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ. H αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ ηεο Πνηφηεηαο ηεο Σνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο, ηεο Αληηιακβαλφκελεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ, ηνπ Branding θαη ηεο Ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Σνπξηζηψλ έγηλε κε βάζε ηηο θξίζηκεο ηηκέο (critical ratio: πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ 1,96 ή αιιηψο p <0,05) θαη ηηο εθηηκνχκελεο ηηκέο (path estimates). ιεο νη 

θνξηίζεηο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο βξέζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

( κε p<0.05 θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο p<0,001). 

ζνλ αθνξά ηελ, 

Τπόζεζε 1: Η πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ζηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο πνπ 

ν ηνπξίζηαο βαίλεη από/πξνο ηνλ πξννξηζκό θαη ζε εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

πξννξηζκό) έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή 

επίδξαζε (Πίλαθαο 20). Με άιια ιφγηα φηαλ ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

απμάλεηαη θαηά κία κνλάδα ε αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ 

απμάλεηαη θαηά 1,019 (p<0,001 θαη t-value..= 8,271).  

Πίλαθαο 20: Δθηηκήζεηο ησλ πληειεζηώλ γηα ην ηειηθό κνληέιν κέηξεζεο (Τπόζεζε 1) 

Τπνζέζεηο   πληειεζηέο 

 πληειεζηέο t-value 
Total effect 

(p-value) 

Indirect effect 

(p-value) 

Τπόζεζε 1 

ΠΣΔ  ΑΝΣΑΓ 

1,19 8,252**   

**p<0,001 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηζθέπηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο ζεσξνχλ 

φηη νη εκπεηξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ, ηελ 

άλεηε θαη αζθαιή κεηαθνξά, ηηο ζαθείο θαη εχθνιέο νδεγίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ 

Υαιθηδηθή θαζψο θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ζεκαληηθέο. Οη 

ζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο κεηάβαζεο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ επηζθεπηψλ γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ζεηηθά. Δπηπιένλ θαηά ηε θάζε παξακνλήο 

ζηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πςειή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ δηακνλήο, θαγεηνχ, ην πεξηβάιινλ ηνπ πξννξηζκνχ 

επεξεάδνπλ ηελ ζεηηθή αληίιεςε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπξ πξννξηζκνχ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά επηπιένλ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα πςειά πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εξσηεζέλησλ (Πίλαθαο 21) πνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθέο θαη πνιχ ζεκαληηθέο ηηο 

εκπεηξίεο πνπ είραλ ζην ηαμίδη ηνπο θαηά ηηο δχν Φάζεηο. Έηζη ζηε θάζε ηεο κεηάβαζεο 

ζην ζχλνιν ησλ 6 εξσηήζεσλ ην 67% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην 

ηαμίδη ηνπο ζηελ Υαιθηδηθή. Δλψ ζηε θάζε ηεο κεηάβαζεο ζην ζχλνιν ησλ 13 

εξσηήζεσλ ην 65,5% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηηο δηαθνπέο ζηε 

Υαιθηδηθή. 

Πίλαθαο 21: πρλόηεηέο (Πνζνζηά) Απαληήζεσλ Δξσηεζέλησλ ζηηο Φάζεηο Μεηάβαζεο θαη 

Παξακνλήο  

 Κιίκαθα Μέηξεζεο 
Πνζνζηό 

Απαληήζεσλ 

Φάζε1: 

Μεηάβαζεο 

Λίγν ζεκαληηθφ -Πνιχ ζεκαληηθφ 
67% 

(6 εξσηήζεηο) Καζφινπ ζεκαληηθφ-  

Οπδέηεξν-Μεξηθψο ζεκαληηθφ 
33% 

Φάζε1: 

Παξακνλήο 

Λίγν ζεκαληηθφ -Πνιχ ζεκαληηθφ 
65,5% 

(13 εξσηήζεηο) Καζφινπ ζεκαληηθφ-  

Οπδέηεξν-Μεξηθψο ζεκαληηθφ 
34,5% 

 

Τπόζεζε 2: Η πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο έρεη έκκεζε επίδξαζε ζηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ, κέζσ ηνπ 
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επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηώλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ δνκηθήο εμίζσζεο (Πίλαθαο 22) έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο επηδξά έκκεζα ζηελ αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ βαζκνχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν p=0,018. Ζ επίδξαζε φκσο απηή είλαη αξλεηηθή 

κε ηηκή -0,185 κε 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο θαη Αλψηαην θαη Καηψηαην φξην ίζα κε 

-0,593 θαη -0,24 αληίζηνηρα.   

Πίλαθαο 22: Δθηηκήζεηο ησλ πληειεζηώλ γηα ην ηειηθό κνληέιν κέηξεζεο(Τπόζεζε 2) 

Τπνζέζεηο   πληειεζηέο 

 πληειεζηέο t-value 
Total effect 

(p-value) 

Indirect effect 

(p-value) 

Τπόζεζε 2   1,017(0.002) -0,185(0.018) 

ΠΣΔ ΙΚΑΝΣΑΓ     

     

**p<0.001 

Παξαηεξνχκε φηη ε άκεζε επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ζεηηθή κε ζεηηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ίζν κε 0,22 

(p=0.006 θαη t-value=2,761). Δπηπιένλ ζηελ Τπφζεζε 1 ε άκεζε επίδξαζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ήηαλ ζεηηθή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε πεξαηηέξσ ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ε Τπφζεζε 2 έρεη αξλεηηθή πξφζεκν. πσο δείρλεη ν Πίλαθαο 24, ηα 

επίπεδα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρνπλ πςειά πνζνζηά αξλεηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο (δπζαξέζθεηαο), δειαδή νη ζπκκεηέρνληέο ζε πνζνζηφ 69,4% δελ 

έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη ή είλαη νπδέηεξνη (σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο) απφ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο.  

Σα πςειά πνζνζηά αξλεηηθήο ηθαλνπνίεζεο σο εθ ηνχηνπ επεξέαζαλ θαη ηελ έκκεζε 

επίδξαζε ηεο πνηφηεηα ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηελ αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπ πξννξηζκνχ.  
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Μέζα απφ ηελ εθηίκεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 1 θαη 2 κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχο είλαη ζεηηθή θαη ίζε κε 1,017 κε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0.002. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο ηξίηεο ππφζεζεο ζα αλαιχζνπκε ηελ  

Τπόζεζε 5: Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηώλ έρεη άκεζε επίδξαζε 

ζηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ έδεημαλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε (Πίλαθαο 23). Με άιια ιφγηα φηαλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ 

απμάλεηαη θαηά κία κνλάδα ε αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ 

κεηψλεηαη θαηά 0,82 κε 95%  δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο  θαη Αλψηαην θαη Καηψηαην φξην 

ίζα κε -1,694 θαη -0,382 αληίζηνηρα (p<0,001 θαη t-value..= -3.628). 

Πίλαθαο 23: Δθηηκήζεηο ησλ πληειεζηώλ γηα ην ηειηθό κνληέιν κέηξεζεο (Τπόζεζε 5) 

Τπνζέζεηο   πληειεζηέο 

 πληειεζηέο t-value 
Total effect 

(p-value) 

Indirect effect 

(p-value) 

Τπόζεζε 5 

ΙΚΑΝ  ΑΝΣΑΓ 

-0,82 -3,628**   

**p<0.001 

Ζ εξκελεία ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ επηρεηξείηε κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλά.  πσο 

κπνξνχκε λα δνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 24 νη ζπκκεηέρνληέο ζε πνζνζηφ 69,4% δελ 

έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη ή έκεηλαλ νπδέηεξνη (σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο) απφ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο. Μφλν ην 30,6% βαζκνιφγεζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηε Υαιθηδηθή ζεηηθά εθ ησλ νπνίσλ ην 26,2% 

βαζκνιφγεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ζε επίπεδν «πκθσλψ» θαη κφλν ην 4,4% ζε 

επίπεδν «πκθσλψ πνιχ».  
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Έηζη κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβιεηήο «ηθαλνπνίεζεο 

ηνπξηζηψλ» αθνξνχλ θπξίσο ηε δπζαξέζθεηα (αξλεηηθή ηθαλνπνίεζε) ησλ επηζθεπηψλ 

γηα ηνλ πξννξηζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξφζεκν δείρλεη απηή ηελ αξλεηηθή ηάζε.  

Πίλαθαο 24 : πρλόηεηέο (Πνζνζηά) Απαληήζεσλ Δξσηεζέλησλ γηα ηελ  Ιθαλνπνίεζε από ηηο 

δηαθνπέο ζηε Υαιθηδηθή 

 Κιίκαθα Μέηξεζεο 
Πνζνζηό 

Απαληήζεσλ 

Ιθαλνπνίεζε 

Σνπξηζηώλ 

πκθσλψ-πκθσλψ πνιχ  
30,6% 

(4 εξσηήζεηο) Γηαθσλψ πνιχ -Οπδέηεξν –Γηαθσλψ 69,4% 

   

 

ηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε  

Τπόζεζε 6: Η εηθόλα ηνπ πξννξηζκνύ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηνλ 

πξννξηζκό θαη ε αληίιεςε ηεο πνηόηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκό σο κέξε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ πξννξηζκνύ έρνπλ άκεζε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ 

πξννξηζκνύ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ Μνληέινπ κέηξεζεο έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή 

επίδξαζε (Πίλαθαο 25). Με άιια ιφγηα φηαλ ην branding ηνπ πξννξηζκνχ απμάλεηαη 

θαηά κία κνλάδα ε αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ απμάλεηαη 

θαηά 1,812 (p<0,001 θαη t-value..= 6,048). Δπηπιένλ κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% ην 

Αλψηαην θαη Καηψηαην φξην ήηαλ 1,009 θαη 2,472 αληίζηνηρα.  

Πίλαθαο 25: Δθηηκήζεηο ησλ πληειεζηώλ γηα ην ηειηθό κνληέιν κέηξεζεο (Τπόζεζε 6) 

Τπνζέζεηο   πληειεζηέο 

 πληειεζηέο t-value 
Total effect 

(p-value) 

Indirect effect 

(p-value) 

Τπόζεζε 6 

BRAND  ΑΝΣΑΓ 

1,65 6,048**   

**p<0.001 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Murphy, 

Moscardo, & Benckendorf, 2007; Crouch & Ritchie, 2003 ; Baloglu & McCleary, 1999; 

Crouch G. I., 2007) Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη απηή πνπ 

ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα επηξξνήο 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ησλ ηαμηδησηψλ (Baloglu & McCleary, 1999). 

Δπηπιένλ ζε έξεπλά ηνπ ν Crouch, (2007), ζεσξεί φηη ε επίγλσζε ελφο πξννξηζκνχ θαη 

ε εηθφλα ηνπ δηακνξθψλεηαη θαη δεκηνπξγείηαη κέζα απφ πνηθίινπο ηχπνπο 

πιεξνθνξηψλ νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ ζεψξεη 

φηη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεη ηελ εηθφλα θαη ηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ. Σέινο ηνλίδεη φηη ε επίγλσζε θαη ε εηθφλα 

ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ.  

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ ηα ζπλνιηθά πνζνζηά απαληήζεσλ (Πίλαθαο 26) ησλ 

εξσηεζέλησλ φζνλ αθνξά ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ κεηξνχλ ην branding ηνπ 

πξννξηζκνχ. ρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε νπνία αμηνινγνχζε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε (κε βάζε ηελ ηαμηδησηηθή εκπεηξία) μεθάζαξε εηθφλα γηα 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ (π.ρ. φηη ν πξννξηζκφο είλαη ήζπρνο, αζθαιήο, 

κε φκνξθα αμηνζέαηα, πςειά πξφηππα θαζαξηφηεηαο, θηιηθφηεηα, θαηάιιεινο γηα 

νηθνγέλεηα θαη δεπγάξηα, επράξηζηνο θιπ), νη εξσηεζέληεο ζε πνζνζηφ 49,2% έρνπλ κία 

ζαθή θαη πνιχ θαιή εηθφλα. Έλα πςειφ πνζνζηφ, 32,1% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

νπδέηεξνη σο πξνο ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη ή πνπ πξνβάιεη ν πξννξηζκφο ηεο 

Υαιθηδηθήο γεγνλφο ην νπνίν δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα ηε δηεξεχλεζε (απφ ηελ κεξηά 

ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο) ησλ αηηηψλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ απηή ηελ νπδέηεξε ζηάζε. 

 ζνλ αθνξά ηελ επίγλσζε ηνπ πξννξηζκνχ, νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ εμνηθείσζε 
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ηνπο κε ηνλ πξννξηζκφ, θαηά πφζν ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο ήηαλ αλάκεζα ζηηο 

πξψηεο πξνηηκήζεηο ηνπο φηαλ απνθάζηζαλ λα ηαμηδέςνπλ (ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο), θαζψο θαη ην αλ γλσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θπζηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο. Σν 58,2% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ θαιά ηνλ πξννξηζκφ. Δλψ ην 21,8% θαη ην 20,1% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζαλ είηε φηη δελ γλσξίδνπλ θαιά ηνλ πξννξηζκφ ή έκεηλαλ νπδέηεξνη 

αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζρεηηθά κε θάπνηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιχ 

ρακειφ (Πίλαθαο 27). Γηα παξάδεηγκα ε ρακειή επίγλσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ 

νξεηλή Υαιθηδηθή (Υνινκψληαο) θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (π.ρ. πθαληά, 

αξρηηεθηνληθή), ελδερνκέλσο κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ θάλνπλ 

πεξηβαιινληηθφ ή πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. Σν γεγνλφο απηφ, απνηειεί αληηθείκελν 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο, πξνβνιήο θαη εμσζηξέθεηαο 

ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο. 

Πίλαθαο 26: πρλόηεηέο (Πνζνζηά) Απαληήζεσλ Δξσηεζέλησλ γηα ηελ Ιθαλνπνίεζε από ηηο 

δηαθνπέο ζηε Υαιθηδηθή 

 Κιίκαθα Μέηξεζεο 
Πνζνζηό 

Απαληήζεσλ 

Δηθόλα Πξννξηζκνύ πκθσλψ-πκθσλψ πνιχ  49,2%  

(12 εξσηήζεηο) Οπδέηεξν  32,1% 

 Γηαθσλψ πνιχ -–Γηαθσλψ 18,7% 

Δπίγλσζε Πξννξηζκνύ πκθσλψ-πκθσλψ πνιχ  58,2% 

(12 εξσηήζεηο) Οπδέηεξν  20,1% 

 Γηαθσλψ πνιχ -–Γηαθσλψ 21,8% 

Αλη. Πνηόηεηα 

 Πξννξηζκνύ 

πκθσλψ-πκθσλψ πνιχ  
27,8% 

(5 εξσηήζεηο) Οπδέηεξν 40%  

 Γηαθσλψ πνιχ - Γηαθσλψ 32,2%  
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Πίλαθαο 27: Δπίγλσζε Πξννξηζκνύ: Μεηαβιεηέο κε ηα ρακειόηεξα αζξνίζκαηα  

Δπίγλσζε Πξννξηζκνύ 
Άζξνηζκα  

Απαληήζεσλ 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο αθνχ εθεί γελλήζεθε ν 

αξραίνο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο(εξψηεζε 8) 
344/765  

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ 

θιεξνλνκηά(αξρηηεθηνληθή, πθαληά, παλεγχξηα θιπ) (εξψηεζε10) 
333/765 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηα βνπλά 

ηνπ(Υνινκψληαο) (εξψηεζε 11) 
366/765 

ηαλ απνθάζηζα λα ηαμηδέςσ ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ ήξζε 

πξψηνο ζην κπαιφ (εξψηεζε 4) 

441/765 

Σέινο φζνλ αθνξά ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ ζηελ 

Υαιθηδηθή, ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ δείρλνπλ φηη ην 72,2% δηαθσλνχλ ή είλαη 

νπδέηεξνη ζρεηηθά κε ηελ πςειή, ηελ αμηφπηζηε θαη ηε ζπλεπή πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε Υαιθηδηθή. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ 

κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο παξνρήο πςειψλ πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

πξννξηζκφ. πσο φκσο δειψλνπλ θαη νη Zabkar, Brenc θαη Dmitrovic (2010) ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη έλα πξννξηζκφο απνηειεί ην 

πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ θαη φρη απιέο 

κεηαβιεηέο ηεο. Μέζα απφ απηή ηε ζεψξεζε ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο, φπνπ θάζε αιιαγή ζε απηέο πξνθαιεί 

αιιαγή ζε νιφθιεξε ηελ θαηαζθεπή ηεο. Ο Brady (2005) ζε έξεπλά ηνπ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε αμία ησλ ππεξεζηψλ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Μεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ 

κεηαβιεηψλ ε ηθαλνπνίεζε έρεη ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ. πκπέξαλε επίζεο φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη έκκεζα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο. Γεγνλφο ην νπνίν καο νδεγεί 

ζηελ εμέηαζε ηεο Τπφζεζεο 4.  
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Τπόζεζε 4: Η εηθόλα ηνπ πξννξηζκνύ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηνλ 

πξννξηζκό θαη ε αληίιεςε ηεο πνηόηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκό σο κέξε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ πξννξηζκνύ έρνπλ έκκεζε επίδξαζε 

ζηελ αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ελόο πξννξηζκνύ κέζσ ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηώλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο έδεημαλ φηη ην branding ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ επηδξά έκκεζα ζηελ αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζε επίπεδν p = 0,003. Ζ επίδξαζε φκσο απηή είλαη αξλεηηθή κε ηηκή -1,344 

κε 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο θαη Αλψηαην θαη Καηψηαην φξην ίζα κε -2,218 θαη -

0,593 αληίζηνηρα (Πίλαθαο 28). 

Πίλαθαο 28: Δθηηκήζεηο ησλ πληειεζηώλ γηα ην ηειηθό κνληέιν κέηξεζεο(Τπόζεζε 4) 

Τπνζέζεηο   πληειεζηέο 

 πληειεζηέο t-value 
Total effect 

(p-value) 

Indirect effect 

(p-value) 

Τπόζεζε 4   0,325(0.011) -1,344 (0.003) 

BRAND ΙΚΑΝΣΑΓ     

**p<0.001 

πσο θαη ζηελ Τπφζεζε 2 έηζη θαη εδψ ην branding  ηνπ πξννξηζκνχ έρεη ζεηηθή άκεζε 

επίδξαζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ. Με άιια ιφγηα κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα κέηξεζεο ε αχμεζε κηαο κνλάδαο ηνπ branding ηνπ πξννξηζκνχ απμάλεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαηά 0,97 κνλάδεο( κε p<0.001 θαη t-value= 10.048). 

Ζ αξλεηηθή έκκεζε επίδξαζε ηνπ branding ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ελδερνκέλσο λα 

νθείιεηαη ζην πςειφ πνζνζηφ (69,4%) αξλεηηθήο ηθαλνπνίεζεο (δπζαξέζθεηαο) ησλ 

εξσηεζέλησλ απφ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ Υαιθηδηθή.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ Τπνζέζεσλ 6 θαη 4 ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ branding 

ηνπ πξννξηζκνχ ζηελ αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ζεηηθή θαη ίζε κε 

0,325 κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,011.  
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ηελ ζπλέρεηα εθηηκάηαη ε, 

Τπόζεζε 3 Η εηθόλα ηνπ πξννξηζκνύ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηνλ 

πξννξηζκό θαη ε αληίιεςε ηεο πνηόηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκό σο κέξε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ πξννξηζκνύ επεξεάδνπλ άκεζα θαη 

ζεηηθά ηελ πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο έδεημαλ φηη ππάξρεη επίδξαζε(Πίλαθαο 29) 

κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,003 θαη t-value= -3,016. Ζ επίδξαζε φκσο είλαη 

αξλεηηθή θαη φρη ζεηηθή. Με άιια ιφγηα φηαλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ branding ηνπ 

πξννξηζκνχ απμάλνληαη θαηά κία κνλάδα ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

κεηψλεηαη θαηά – 0,746 κνλάδεο.  

Πίλαθαο 29: Δθηηκήζεηο ησλ πληειεζηώλ γηα ην ηειηθό κνληέιν κέηξεζεο (Τπόζεζε 3) 

Τπνζέζεηο   πληειεζηέο 

 πληειεζηέο t-value 
Total effect 

(p-value) 

Indirect effect 

(p-value) 

Τπόζεζε 3 

BRAND  ΠΣΔ 

-0,746 -3,0,16*   

*p<=0.003 

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ ιφγσλ απηήο ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο, νδεγνχκαζηε ζηελ 

εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ Τπνζέζεσλ 3α, 3β θαη 3γ (Πίλαθαο 30). 

Τπόζεζε 3α: Η εηθόλα ηνπ πξννξηζκνύ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο εκπνξηθήο 

ηαπηόηεηαο ηνπ πξννξηζκνύ, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηόζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο όζν θαη ηα ηε θάζε ηεο 

παξακνλήο μερσξηζηά). 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο (Πίλαθαο 30) δείρλνπλ φηη ε εηθφλα ηνπ 

πξννξηζκνχ επηδξά άκεζα θαη ζεηηθά ζηηο Φάζεηο Παξακνλήο θαη Μεηάβαζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ 

απμάλεη θαηά 0,37 κνλάδεο ηε κεηαβιεηή ηεο Φάζεο1: Μεηάβαζε ζηνλ πξννξηζκφ κε 
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επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001 θαη t-value ίζε κε 3,566. Αληίζηνηρα ε αχμεζε κηαο 

κνλάδαο ηεο εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ απμάλεη θαηά 0,44 κνλάδεο ηε κεηαβιεηή ηεο 

Φάζεο 2: Παξακνλή ζηνλ πξννξηζκφ κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001 θαη t-value 

ίζε κε 4,034.  

Πίλαθαο 30: Δθηηκήζεηο ησλ πληειεζηώλ γηα ην ηειηθό κνληέιν κέηξεζεο (Τπόζεζε3α, 3β, 3γ) 

Τπνζέζεηο   

 πληειεζηέο t-value 

Τπόζεζε 3α 

ΔΙΚΟΝΑ  ΦΑΗ 1: ΜΔΣΑΒΑΗ 

 

0,37 

 

3,566** 

ΔΙΚΟΝΑ  ΦΑΗ 1: ΠΑΡΑΜΟΝΗ 0,44 4,034** 

Τπόζεζε 3β 

ΔΠΙΓΝΧΗ  ΦΑΗ 1: 

ΜΔΣΑΒΑΗ 

 

0,00 

 

0,344 

(p=0,73) 

ΔΠΙΓΝΧΗ  ΦΑΗ 2: 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

0,00 0,468 

(p=0,639) 

Τπόζεζε 3γ 

ΑΝΣ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΦΑΗ 1: 

ΜΔΣΑΒΑΗ 

 

0,28 

 

2,339 

(p=0,019) 

ΑΝΣ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΦΑΗ 2: 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

0,36 2,600 

(p=0,009) 

**p<0.001 

ζνλ αθνξά ηελ 

Τπόζεζε 3β. Η επίγλσζε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηνλ πξννξηζκό, σο κέξνο ηεο 

δηαρείξηζεο εκπνξηθήο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πξννξηζκνύ έρεη άκεζε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηόζν θαηά ηε θάζε ηεο 

κεηάβαζεο όζν θαη ηα ηε θάζε ηεο παξακνλήο μερσξηζηά). 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

(Πίλαθαο 30). Ζ Δπίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ δελ έρεη θακία επίδξαζε 

ηφζν ζηε Φάζε Μεηάβαζεο(p=0,73 t-value=0,344) φζν θαη ζηε Φάζε Παξακνλήο 

(p=0,639 t-value=0,468). Σα απνηειέζκαηα απηά ελδερνκέλσο αηηηνινγνχλ ηελ 

αξλεηηθή άκεζε επίδξαζε ηνπ ζπλνιηθνχ branding ηνπ πξννξηζκνχ πξνο ηελ πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 
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Σέινο ζηελ, 

Τπόζεζε 3γ. Η αληίιεςε ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ελόο πξννξηζκνύ, σο 

κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηόηεηαο, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηόζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο όζν 

θαη θαηά ηε θάζε ηεο παξακνλήο μερσξηζηά). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή άκεζε επίδξαζε ηεο 

αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ ζηηο Φάζεηο Μεηάβαζεο θαη Παξακνλήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξννξηζκνχ απμάλεη θαηά 0,28 κνλάδεο ηε κεηαβιεηή ηεο Φάζεο1: Μεηάβαζε ζηνλ 

πξννξηζκφ κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,019 θαη t-value ίζε κε 2,339. Αληίζηνηρα ε 

αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ απμάλεη θαηά 

0,36 κνλάδεο ηε κεηαβιεηή ηεο Φάζεο2: Παξακνλή ζηνλ πξννξηζκφ κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p=0,009 θαη t-value ίζε κε 2,6.  

Σα επξήκαηα απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 31.  

Πίλαθαο 31: πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα ηνπ έιεγρνπ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ  

Τπνζέζεηο Απνηειέζκαηα 

Τ1.  Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ζηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο 

πνπ ν ηνπξίζηαο βαίλεη απφ/πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαη ζε εθείλε πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ πξννξηζκφ) έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τ2. Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο έρεη έκκεζε επίδξαζε ζηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, 

κέζσ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τ3. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ θαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ 

επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

 

Γελ 

Τπνζηεξίδεηαη 

(αξλεηηθή 

επίδξαζε) 

Τ3α. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο 

κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε θάζε ηεο παξακνλήο μερσξηζηά). 

Τπνζηεξίδεηαη 
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Τ3β. Ζ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, σο κέξνο ηεο 

δηαρείξηζεο εκπνξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρεη άκεζε 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά 

ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε θάζε ηεο παξακνλήο 

μερσξηζηά). 

 

Γελ 

Τπνζηεξίδεηαη 

(θακία 

επίδξαζε) 

Τ3γ. Ζ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ, 

σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο, έρεη άκεζε 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά 

ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο παξακνλήο 

μερσξηζηά). 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τ4. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ θαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ 

έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο 

πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ.  

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τ5. Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε 

ζηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τ6. Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ θαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ 

άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ.  

 

Τπνζηεξίδεηαη 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

5.1.  ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΧΝ ΣΗ 

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ  

 

 

Ο Πίλαθαο 32 παξνπζηάδεη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο 

ππνζηεξίδνπλ-ζπκθσλνχλ κε 7 απφ ηηο 9 εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη αλαιχνληαη ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Πίλαθαο 32: πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα θαη πληειεζηέο ηνπ έιεγρνπ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

Τπνζέζεηο πληειεζηέο Απνηειέζκαηα 

 

Τπφζεζε 1.  

ΠΣΔ  ΑΝΣΑΓ 

 

1,19** 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τπφζεζε 2.  

ΠΣΔ ΗΚΑΝΣΑΓ 

-0,185*  

Τπνζηεξίδεηαη 

Τπφζεζε 3.  

BRAND  ΠΣΔ 

-0,746* Γελ Τπνζηεξίδεηαη 

(αξλεηηθή επίδξαζε) 

Τπφζεζε 3α:   

ΔΗΚΟΝΑ  ΦΑΖ 1: ΜΔΣΑΒΑΖ  

ΔΗΚΟΝΑ  ΦΑΖ 2: ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 

0,37** 

0,44** 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τπφζεζε 3β.  

ΔΠΗΓΝΧΖ  ΦΑΖ 1: ΜΔΣΑΒΑΖ  

ΔΠΗΓΝΧΖ  ΦΑΖ 2: ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 

………. 

………. 

 

Γελ Τπνζηεξίδεηαη 

(θακία επίδξαζε) 

Τπφζεζε 3γ.  

ΑΝΣ. ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΦΑΖ 1: ΜΔΣΑΒΑΖ  

ΑΝΣ. ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΦΑΖ 2: ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

 

0,28* 

 

0,36* 

 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τπφζεζε 4.  

BRAND ΗΚΑΝΣΑΓ 

 

-1,344* 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τπφζεζε 5.  

ΗΚΑΝ  ΑΝΣΑΓ 

 

-0,82** 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

Τπφζεζε 6.  

BRAND  ΑΝΣΑΓ 

 

1,65* 

 

Τπνζηεξίδεηαη 

**p<0.001 *p<0.05  
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Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1  

Πνηα/εο επηξξνή/εο έρεη ε πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ελόο πξννξηζκνύ; 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνλίδεη ηελ επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο ζηηο θάζεηο ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηεο παξακνλήο ζε έλαλ πξννξηζκφ, ζηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Οη άκεζεο θαη 

έκκεζεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ εμεηάζηεθαλ ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 1 θαη 

2. πνπ Τπφζεζε 1: Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ζηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο 

θάζε πνπ ν ηνπξίζηαο βαίλεη πξνο ηνλ πξννξηζκφ θαη ζε εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

πξννξηζκφ) έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ πξννξηζκνχ. θαη Τπφζεζε 2: Ζ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο έρεη έκκεζε 

επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ επηπέδνπ 

ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηηο δχν απηέο ππνζέζεηο θαη ε εθηίκεζε ηνπο δείρλεη ηε 

δχλακε θαη ηελ θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηεο αληίιεςεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη επηζθέπηεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ελφο πξννξηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηηο θάζεηο ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηεο παξακνλήο επεξεάδνπλ ηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. ζν θαιχηεξε 

είλαη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ελφο επηζθέπηε ζε έλαλ πξννξηζκφ ηφζν πην 

αληαγσληζηηθφ ζεσξνχλ ηνλ πξννξηζκφ. Δπηπιένλ ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο επεξεάδεη ηελ επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε πςειή 

πνηφηεηα ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο δεκηνπξγεί πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ (Dwyer, Mellor, Livaic, & Edwards, 2004; Dwyer 
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& Kim, 2003; Hassan, 2000; Dwyer, Forsyth, Forsyth, & Rao, 2000).  

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2  

Πνηα επίδξαζε έρεη ην branding ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ( ε εηθόλα ηνπ πξννξηζκνύ, 

ε αληίιεςε ηεο πνηόηεηαο θαη ε γλώζε ηνπ πξννξηζκνύ από ηνπο ηνπξίζηεο) ζηελ 

πνηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο; 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηνπ branding ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζπλνιηθά θαη θαηά ηηο θάζεηο ηεο 

κεηαβίβαζεο θαη ηεο παξακνλήο ζην πξννξηζκφ. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ 

εμεηάζηεθαλ ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 3 θαη 3α, 3β, 3γ.  

 πνπ Τπφζεζε 3: Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ θαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Τπφζεζε 3α: Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, σο κέξνο ηεο 

δηαρείξηζεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε 

θάζε ηεο παξακνλήο μερσξηζηά). Τπφζεζε 3β: Ζ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο εκπνξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρεη 

άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε 

ηεο κεηάβαζεο φζν θαη ηα ηε θάζε ηεο παξακνλήο μερσξηζηά).Τπφζεζε 3γ: Ζ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξννξηζκνχ, σο κέξνο ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο, έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο (ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο παξακνλήο 

μερσξηζηά). 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ δνκηθψλ εμηζψζεσλ ππνζηεξίδνπλ ηηο ππνζέζεηο 3α θαη 

3γ. δειαδή φηη ε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηνπ 
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πξννξηζκνχ απφ ηνπο ηνπξίζηεο επηδξνχλ άκεζα θαη ζεηηθά ηφζν ζηε θάζε 

κεηαβίβαζεο απφ θαη πξνο ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ φζν θαη ζηε ρξνλνινγηθή θάζε 

θαηά ηελ νπνία ν επηζθέπηεο βξίζθεηαη ζην πξννξηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ δείμεη ε επίγλσζε 

ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ν πξψηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν 

νπνίνο νδεγεί ζηελ απφθαζε επίζθεςεο ζηνλ πξννξηζκφ απφ ηνπο ηνπξίζηεο (Milman 

& Pizam, The role of awareness and familiarity with a destination: The Central Florida 

case, 1995). Δπηπιένλ, νη Bigne, Sanchez θαη Sanchez (2001) ζπλδχαζαλ ζε κειέηε 

ηνπο, ηελ εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο.  

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3  

Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηθαλνπνίεζεο θαη πνηόηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ησλ 

ηνπξηζηώλ;   

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλά ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ 

εμεηάζηεθαλ έκκεζα κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε 2. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο επηδξά άκεζα θαη ζεηηθά 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη έλαλ πξννξηζκφ.  

Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο. Οη Lee, Petrick θαη 

Crompton (2007) ζε έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ φηη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ. Δπηπιένλ νη Zabkar, Brenc θαη 

Dmitrovic (2010) ζε έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ φηη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ. 
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Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 4 

Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ branding ελόο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θαη ηεο αληίιεςεο 

ησλ ηνπξηζηώλ γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ; 

Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλά ηε ζρέζε ηνπ branding ελφο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Οη άκεζεο θαη έκκεζεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ εμεηάζηεθαλ ζηηο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο 6 θαη 4. 

 πνπ Τπφζεζε 6: Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ θαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. θαη Τπφζεζε 4: 

Ζ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, ε επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ε 

αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ πξννξηζκφ σο κέξε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ έρνπλ έκκεζε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηηο δχν απηέο ππνζέζεηο θαη ε εθηίκεζε ηνπο δείρλεη ηε 

δχλακε θαη ηελ θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) κεηαμχ ηνπ branding ελφο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ θαη ηεο αληίιεςεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη επηζθέπηεο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην 

branding ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο. Ο Crouch, (2007), ζε 

έξεπλά ηνπ έδεημε φηη ε επίγλσζε θαη  ε εηθφλα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. Πνιιέο είλαη νη κειέηεο 

πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 
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θαη ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ λα επαλαιάβνπλ ην ηαμίδη (Hu & Ritchie, 

1993; Lee, Petrick, & Crompton, 2007). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εηθφλα ελφο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ πξννξηζκψλ, αθνχ επεξεάδεη 

άκεζα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ (Beerli & Martin, 2004). ζνλ αθνξά ηελ 

αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ πνιιέο είλαη νη κειέηεο πνπ 

δείρλνπλ φηη επεξεάδεη ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

θαη'επέθηαζε ηελ αληηιακβαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ (Baker & 

Crompton, 2000; Cronin, Brady, & Hult, 2000).  

Ερευνητικό Ερώτημα 5 

Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηώλ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ; 

Σν πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ θαη ηεο αληίιεςεο πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. Ζ 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ εμεηάζηεθε ζηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε 5. πνπ, 

Τπφζεζε 5: Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ 

αληίιεςε ηνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζε ηνπ κνληέινπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε 

θαη ε εθηίκεζε ηνπο δείρλεη ηε δχλακε θαη ηελ θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) κεηαμχ 

ησλ δχν ελλνηψλ. Χο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην επίπεδν ηεο 

ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο. Σφζν ή έλλνηα ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο φζν θαη ε έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξννξηζκψλ 

πεξηιακβάλνπλ ζην νξηζκφ ηνπο ηελ κεηαβιεηή ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

(Vengesayi, 2003). Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ αληηθαηνπηξίδεη ηα 
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ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο γλψκεο ησλ επηζθεπηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ 

αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ελφο πξννξηζκνχ είλαη 

άκεζε θαη ζεηηθή. Απφ ηελ άιιε ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί εκπεηξίεο νη νπνίεο είλαη κνλαδηθέο θαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεηηθέο απφ εθείλεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππφινηπνη πξννξηζκνί.  

 

 

5.2. ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΚΑΙ ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

 

5.2.1. Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

 

 

ηε ζεκεξηλή θαη νινέλα πην θνξεζκέλε ηνπξηζηηθή αγνξά, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απνηειεί θξίζηκν δήηεκα ζηελ επηηπρή δηαρείξηζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο. Γεδνκέλνπ φηη νη ηνπξίζηεο θαη νη αλάγθεο 

ηνπο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Ritchie & Crouch, 2006; 2000), είλαη απαξαίηεην λα 

εμεηαζηεί ε έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηνπξηζηψλ. Οη αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζρεηηθά κε ην ηη ζπλζέηεη ηελ πςειή πνηφηεηα 

ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη πσο αληηιακβάλνληαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξννξηζκνχ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη 

πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Απφ ηελ άιιε ε εκπνξηθή ηαπηφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ 

ησλ πξννξηζκψλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεσξείηαη φηη απνηειεί ζηνηρείν 

δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πξννξηζκψλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη λα εξκελεχζεη, κέζα απφ 

εκπεηξηθή έξεπλα ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο 
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εκπεηξίαο, ηoπ branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηεο αληίιεςεο ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δείρλνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηηο ρξνλνινγηθέο θάζεηο ηεο 

κεηάβαζεο (απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ) θαη ηεο παξακνλήο επεξεάδεη άκεζα θαη 

ζεηηθά ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 

Δπηπιένλ ην branding ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (πνπ ζπλζέηεηαη απφ ηελ εηθφλα 

ηνπ πξννξηζκνχ, ηελ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ αληίιεςε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ), επεξεάδεη άκεζα θαη ζεηηθά ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Αθφκε ηφζν ην branding ηνπ πξννξηζκνχ 

φζν θαη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ζρέζε 

κεηαμχ ηε πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ νη επηζθέπηεο έρνπλ απφ ηηο 

δηαθνπέο ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε ηελ αληίιεςε πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ επίδξαζε απηή παξέρεη θαη δεκηνπξγεί ηε βάζε 

γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ εθαξκνγψλ ζην Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ. πσο 

ήδε έρνπκε αλαθέξεη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο εμεηάζηεθε θαηά δχν 

ρξνλνινγηθέο θάζεηο. Σελ Φάζε ηεο Παξακνλήο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηελ 

θάζε ηεο Μεηάβαζεο απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ. Με βάζε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ηεο ζρέζεο απηήο (ζπληειεζηήο 1,19) κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

θαηά ηε θάζε ηεο παξακνλήο (κε ζπλη. παιηλδξφκεζεο 0,999) ησλ επηζθεπηψλ ζηνλ 

πξννξηζκφ, νη θνξείο δηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πςειή πνηφηεηα ζε ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ππνδνκέο, φπσο δηακνλή, δηαηξνθή, εγθαηαζηάζεηο, ππεξεζίεο, εμππεξέηεζε, θαζαξφ 

πεξηβάιινλ θιπ., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο. 

Δπηπιένλ, ε επράξηζηε επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ, νη ζαθείο θαη εχθνιέο πξνο ην 
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ρξήζηε νδεγίεο ζηνλ πξννξηζκφ νθείινπλ θαη απηέο λα δηαζθαιηζηνχλ. Σν ζχλνιν θαη 

ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ ζε έλαλ 

πξννξηζκφ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα 

ηνλ πξννξηζκφ θαη ηνλ δηαθνξνπνηνχλ σο πξνο ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ (ή φρη ) απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη πηζαλφ λα βνεζήζνπλ ηνπο θνξείο 

δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ζρεδηάζνπλ εθείλα ηα ηνπξηζηηθά παθέηα πνπ φρη κφλν ζα 

θαιχπηνπλ ηα ζέισ θαη ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ αιιά λα δεκηνπξγνχλ πςειήο 

πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο. Δπηπιένλ θαηά ηε Φάζε ηεο Μεηάβαζεο(ζπλη. 

παιηλδξφκεζεο 0,1) απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ νη ζεηηθέο εκπεηξίεο επίζεο 

επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ. Παξφιν πνπ ε θάζε ηεο 

Μεηάβαζεο κπνξεί λα κελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πξννξηζκφ, ε επράξηζηή 

κεηαβίβαζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληά δηακφξθσζεο ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ. Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ή ζπλεξγαζίεο κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή 

δεκφζηνπο θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίγεηα κεηαθνξά 

πξνο ηνλ πξννξηζκφ αλ ζέινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε πξνζθνξά ελφο νινθιεξσκέλνπ 

παθέηνπ δηαθνπψλ ζηνπο επηζθέπηεο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

ηνπο εκπεηξίαο.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη πσο ηειηθά δηακνξθψλεηαη ε 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, κέζα απφ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε. 

Παξφιν πνπ ε ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζε έλαλ πξννξηζκφ κπνξεί λα είλαη ζεηηθή θαη λα 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ, ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ή 

δπζαξέζθεηα κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληέο φπσο ή ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελεο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο ζε άιινπο πξννξηζκνχο, ηε ζχγθξηζε κε ηηο 
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αξρηθέο πξνζδνθίεο γηα ην ηαμίδη, ηα ζπλνιηθά νθέιε ζε ζρέζε κε ηα θφζηε ζηνλ 

πξννξηζκφ. Κάηη ηέηνην έρεη επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο ησλ ηνπξηζηψλ 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκν γηα ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ αθνχ δείρλεη φηη ε 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ελφο πξννξηζκνχ δελ κπνξεί λα γίλεηαη απνθνκκέλα ρσξίο 

ζχγθξηζε θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε θαιέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε άιινπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο.  

Μία αθφκε ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη φηη δχν απφ ηα ηξία ηα ζηνηρεία ηνπ brand ελφο 

πξννξηζκνχ θάλεθε λα επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά ηηο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

ηαμηδησηψλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηά ηεο κεηάβαζεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο. Απηά είλαη ε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ε αληίιεςε ησλ ηαμηδησηψλ γηα 

ηελ πνηφηεηα ηνπ. Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηνπξηζηψλ 

θαηά ηε θάζε ηεο κεηάβαζεο ζηνλ πξννξηζκφ, ελψ θαηά ηε θάζε ηεο παξακνλήο απηή 

επηβεβαηψλεηαη ή δηαςεχδεηαη. Δπηπιένλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζθέξνληαη θαη 

επηθνηλσλνχληαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο είλαη απηφο πνπ δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε γηα 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Με άιια ιφγηα αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ 

πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ζε έλαλ πξννξηζκφ, απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη απηέο γίλνληαη πάληα αληηιεπηέο απφ ηνπο ηνπξίζηεο ή θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Ο ηξφπνο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θαζψο θαη ε 

ζχλδεζε απηψλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ησλ ηνπξηζηψλ απνηειεί ην θιεηδί απφ ηε 

κεξηά ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ελφο πξννξηζκνχ, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο 

αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ. Απηή κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληά ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο.  

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο θαη νη θνξείο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ Οξγάλσζε θαη ην Μάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζα πξέπεη λα 
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αλαπηχμνπλ κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ φηη νη 

ηνπξίζηεο ζα βηψλνπλ ζεηηθέο θαη δπλαηέο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο, ζε φια ηα ζηάδηα 

ελφο ηαμηδηνχ. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ελφο πξννξηζκνχ θαη ηελ αληαγσληζηηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο.  

Δπηπιένλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε ζρέζε ηνπ branding ελφο 

πξννξηζκνχ επεξεάδεη άκεζα θαη ζεηηθά (πλη. 1,65) ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα 

ηνλ πξννξηζκφ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην branding ελφο πξννξηζκνχ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη: ε εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ (πλη. Παιηλδξφκεζεο 0,352), ε 

επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ (πλη. Παιηλδξφκεζεο 0,035) θαη ε 

αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ (πλη. Παιηλδξφκεζεο 0,209). Δπηπιένλ 

βξέζεθε φηη ην branding ελφο πξννξηζκνχ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ κέζσ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπο. 

Παξφιν πνπ ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ην branding επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ηνπξηζηψλ, εληνχηνηο ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα ησλ ηνπξηζηψλ 

κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληέο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

Κάηη ηέηνην επεξεάδεη ηελ έκκεζε επίδξαζε ηνπ branding ελφο πξννξηζκνχ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. ια ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη θνξείο δηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο επίγλσζεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ. Αλ θαη είλαη πνιχ δχζθνιή ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ επίγλσζε γηα έλαλ πξννξηζκφ, εληνχηνηο είλαη 

δπλαηή ε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε κεξηθψλ απφ απηά, φπσο ε δηαθήκηζε, 

ηα γξαθεία ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο-εμσζηξέθεηα, ηα 
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ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο, ηα εξγαιεία πξνψζεζεο φπσο ην 

internet θαη ην ειεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθή ε 

δεκηνπξγία ελφο ινγφηππνπ  ην νπνίν λα αληαλαθιά ηφζν ηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ 

φζν θαη ηα δηαθνξνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ απφ ηνπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο.  

Δπηπιένλ είλαη γλσζηφ φηη, νη ηνπξίζηεο δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα έλαλ 

πξννξηζκφ ηφζν κέζα απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο φζν θαη απφ εκπεηξίεο θαη γλψκεο 

άιισλ αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ  νη θνξείο 

πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ λα ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε απηψλ ησλ 

εκπεηξηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο επίγλσζεο ηνπ 

πξννξηζκνχ θαη θαη'επέθηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ. Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

ζα πξέπεη πξνζεθηηθά λα θαζνξίζνπλ ηελ εηθφλα πνπ ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαζψο 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

θαζψο ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ, ηελ αληίιεςε γηα 

ηνλ πξννξηζκφ θαη ηηο κειινληηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη φηη ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ ζπκβάιεη άκεζα ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ πξννξηζκνχ. Με άιια ιφγηα ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα πνπ 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ δηαθνπψλ ζε έλαλ πξννξηζκφ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα απηφλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη θνξείο 

δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζα  πξέπεη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε 

απφ φηη θφζηε.  

Δπηπιένλ επεηδή ην επίπεδν ηελ ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο 

αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ην branding ελφο πξννξηζκνχ κε 

ηελ αληίιεςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ, νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ 

πξννξηζκψλ ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ 
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ηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη κέηα-αγνξαζηηθή δεκηνπξγία ζεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

πξννξηζκνχ. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε φηη νη θνξείο 

δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ 

ζηξαηεγηθέο ζρεζηαθνχ Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ πξννξηζκνχ, ηελ ζεηηθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ απφ ηνπο 

ηνπξίζηεο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζεηηθήο επίγλσζεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνλ 

πξννξηζκφ.  

 

 

5.2.2. Θεσξεηηθέο εθαξκνγέο 
 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηνπο παξάγνληέο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Πνιινί 

εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εξκελεχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ζηε ζχγρξνλε 

ηνπξηζηηθή αγνξά. Παξφια απηά νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εμεηάδνπλ ην ζέκα απηφ απφ 

ηε ζθνπηά ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο πξνζθνξάο 

(Ritchie & Crouch, The Dimensions of Tourism Competiveness, 2006; Ritchie & 

Crouch, 2000; Dwyer & Kim, 2003; Go & Govers, 2000; Gooroochurn & Sugiyarto, 

2005 ). Γηα παξάδεηγκα νη Dwyer, Forsyth θαη Rao (2000) αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο εζηηάδνληαο θπξίσο ζέκαηα θνζηνιφγεζεο θαη ηηκήο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ νη Dwyer θαη Kim 

επίζεο παξνπζίαζαλ κία εθηελήο αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, 

ρσξίο φκσο λα εξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ κέζα απφ εκπεηξηθή έξεπλα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπο.  
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Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ηνλίζεη φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ πςειή ηνπξηζηηθή εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη 

έλαο πξννξηζκφο θαη φηη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο είλαη απηή γηα ηελ νπνία 

αληαγσλίδνληαη γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Dwyer & Kim, 

2003; Dwyer, Mellor, Livaic, & Edwards, 2004). Παξφια απηά είλαη ιίγεο νη έξεπλεο 

πνπ εμεηάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ απφ ηε ζθνπηά ηεο δήηεζεο, 

δειαδή ησλ ηνπξηζηψλ.  

Δπηπιένλ πνιιέο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαζνξίζνπλ ην πιαίζην ηνπ branding 

θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ηνπ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε κίαο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο 

ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

ζηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ην branding ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ. Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ πψο ην 

branding ελφο πξννξηζκνχ επηδξά ζηηο κειινληηθέο απνθάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ (Baker & Crompton, 2000; Bigne, Sancez, & Sanchez, Tourism image, 

evaluation variables and after purchase behaviour: Inter relationship, 2001).  

Παξφια απηά είλαη πνιχ ιίγεο νη έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ θαη λα 

εμεηάζνπλ εκπεηξηθά θαη ζεσξεηηθά ηηο ηξεηο απηέο έλλνηεο καδί. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ ην νπνίν εμεηάδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ ηνπξηζηψλ, 

εμεηάδνληαο ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

ηνπο εκπεηξίαο θαη ηνπ branding ελφο πξννξηζκνχ πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ 

εηθφλα πνπ έρνπλ νη ηνπξίζηεο γηα ηνλ πξννξηζκφ, ηελ επίγλσζή ηνπο γηα απηφλ θαη ηελ 

αληίιεςε ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Οη 

άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ησλ ηξηψλ απηψλ ελλνηψλ δηεξεπλψληαη ηφζν 

βηβιηνγξαθηθά φζν θαη κέζα απφ εκπεηξηθή έξεπλά. Δπηπιένλ δηεξεπλάηαη ην επίπεδν 
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ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ σο κεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεη έκκεζα ηηο 

ηξεηο παξαπάλσ έλλνηεο.  

Σν κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε θαη δνθηκάζηεθε ζε απηή ηελ έξεπλα πξνζθέξεη κηα 

ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ην branding  ησλ πξννξηζκψλ. Μειινληηθά, λέα 

ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ ζην κνληέιν, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εξκελεχζνπλ πεξαηηέξσ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηξηψλ ελλνηψλ. Δπηπιένλ, νη 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αληίιεςε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ε αληαγσληζηηθφηεηα πξννξηζκνχ 

ζα κπνξνχζε επίζεο λα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ. Σν κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο γηα ηνλ θαιχηεξν 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηνπ 

branding ησλ πξννξηζκψλ θαη  ηεο αληίιεςεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ.  

 

 

5.3.  ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ 

 

 

πσο ζπκβαίλεη ζε θάζε έξεπλα έηζη θαη ζηελ παξνχζα ππάξρνπλ θάπνηνη ζεκαληηθνί 

πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

Ο πξψηνο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληάο είλαη φηη παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο δνκηθέο 

ζρέζεηο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, απνθιεηζηηθά απφ ηε 

ζθνπηά ησλ ηνπξηζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έξεπλα εζηίαζε κφλν ζε ηαμηδηψηεο 

αλαςπρήο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ πξνζεγγίζηεθαλ ηνπξίζηεο νη 
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νπνίνη ζην παξειζφλ είραλ επηζθεθζεί ηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο. Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ φκσο απνηειεί έλα ζχλζεην δήηεκα 

θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη απφ δηάθνξεο ζθνπηέο εμεηάδνληαο, φρη κφλν ηηο γλψκεο 

ησλ ηνπξηζηψλ (πιεπξά ηεο δήηεζεο), αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ πξννξηζκφ ή ζρεηίδνληαη κε απηφλ 

(πιεπξά ηεο πξνζθνξάο). Δπηπιένλ ε παξνχζα εξγαζία έιαβε ηηο γλψκεο θαη εκπεηξίεο 

κφλν απφ ηαμηδηψηεο αλαςπρήο θαη φρη άιινπ ηχπνπ ηαμηδησηψλ (φπσο π.ρ. άηνκα πνπ 

ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο ινγνχο).  

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο ή νπνία 

δηεξεπλήζεθε κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ηεο δηάζηαζε θαη κάιηζηα κφλν ζε δχν θάζεηο 

(εμαηξέζεθαλ ε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ηαμηδηνχ θαη ηεο επηζηξνθήο απφ ην ηαμίδη). 

Δίλαη αλακελφκελν φηη αλ ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο δηεξεπλεζεί κέζα απφ 

κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηφηε ελδερνκέλσο ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ, λα είλαη δηαθνξεηηθά. 

Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ θαη νη 147 

εξσηεζέληεο ήηαλ Έιιελεο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Ζ επηινγή απηή έγηλε ιφγσ ηεο κηθξήο έσο αλχπαξθηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο ηεο πεξηφδνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο) ζηνλ 

πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο, φπνπ ηα μελνδνρεία παξακέλνπλ θιεηζηά. Δίλαη ινγηθφ λα 

ππνζέζνπκε φηη αλ ε έξεπλα γηλφηαλ ζε έλα κεγαιχηεξν θαη επξχηεξν ζε δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δείγκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο λα ήηαλ δηαθνξεηηθά.  

Έλα αθφκε πεξηνξηζκφο είλαη ε επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ-εξσηήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλά. Αλ θαη απηέο πξνήιζαλ κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, ππάξρνπλ πνιιέο επηπιένλ ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο 

ζρέζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο, ηνπ branding ησλ πξννξηζκψλ θαη ηεο 
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αληίιεςεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ. Αθφκε εθηφο 

απφ ην επίπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξάγνληεο δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα απηνί ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ηα ηαμηδησηηθά θίλεηξα, ε εκπινθή ησλ ηνπξηζηψλ θιπ.  

ινη νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ζε πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ πην νινθιεξσκέλα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα.   

 

 

5.4. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Οη πξνεγνχκελεο κειέηεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ δελ 

έρνπλ εμεηάζεη ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζε απηήλ, ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ην branding  ησλ πξννξηζκψλ καδί ζε έλα κνληέιν. 

Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ζρέζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ κε ηηο έλλνηεο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηoπ branding  ησλ 

πξννξηζκψλ μερσξηζηά.  

Σα απνηειέζκαηα θαη νη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληέο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, δεκηνπξγνχλ ηε βάζε γηα κειινληηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο. 

πσο ινηπφλ επηζεκάλζεθε ζηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληέο ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ πξννξηζκψλ, ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ην branding ησλ 

πξννξηζκψλ απνηεινχλ πνιχ ζχλζεηεο έλλνηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη 

απφ πνηθίιεο ζθνπηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη επηηαθηηθή ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

απηψλ ησλ ελλνηψλ, κέζα απφ κειινληηθέο έξεπλέο πνπ ζα εμεηάδνπλ ηφζν ηελ πιεπξά 
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ηεο δήηεζεο φζν θαη ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε πην 

νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζρέζεηο ησλ ηξηψλ απηψλ ελλνηψλ. 

ην πξνηεηλφκελν κνληέιν θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ήηαλ φηη ην δείγκα 

ηνπ απνηειείηαη κφλν απφ Έιιελεο, κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ έρνπλ ηαμηδέςεη ζηε 

Υαιθηδηθή γηα αλαςπρή. Μηα κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηφζν 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηαμηδησηψλ, απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εζληθέο θαη δηεζλείο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη θνπιηνχξεο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα βειηίσλε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ζα 

ηζρπξνπνηνχζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζρέζεσλ απηψλ 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ ελλνηψλ ηεο δηπισκαηηθήο.  

Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη επηηαθηηθή ε κειινληηθή έξεπλα, είλαη ν 

εληνπηζκφο λέσλ κεζνιαβεηηθψλ κεηαβιεηψλ-παξαγφλησλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

επεξεάδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ην πξνο εμέηαζε κνληέιν.  

Δπηπιένλ ζηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθε ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηε ηνπξηζηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηνπ branding  ησλ πξννξηζκψλ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο 

ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν ζε 

κειινληηθή έξεπλα λα δηεξεπλεζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ 

δχν ελλνηψλ (π.ρ. λα δηεξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο μερσξηζηά ηεο θάζε ρξνλνινγηθήο 

θάζεο, ηεο εηθφλαο, ηεο επίγλσζεο θαη ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο) θαη πσο απηέο 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. Μία ηέηνηα έξεπλα ζα παξείρε αθφκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε πην νινθιεξσκέλσλ θαη επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.  

Δπηπιένλ ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ εμεηάζηεθε ην πψο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ ηξηψλ ελλνηψλ. Μηα 
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κειινληηθή εξεχλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζην κεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν 

ηκεκαηνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ αλαγθψλ, γηα ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά 

πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ 

κειινληηθέο έξεπλεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε γλψζε ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν εθαξκνγήο.   

 

 

5.5.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

έξεπλαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

Μνληέινπ Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ πνπ αλέιπε ηηο ζρέζεηο ηεο, κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη κε ην branding απφ ηε ζθνπηά ηεο δήηεζεο, δειαδή ησλ 

επηζθεπηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εμεγνχλ σο έλα βαζκφ γηα ην πψο θαη ζε πην βαζκφ 

ζρεηίδνληαη νη ηξεηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο. Έηζη ε πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο 

θαη ην branding ησλ πξννξηζκψλ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά ηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Δπηπιένλ ε έξεπλα έδεημε φηη 

ππάξρεη άκεζε θαη ζεηηθή επηξξνή ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ ζην ζπλνιηθφ επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Σα απνηειέζκαηα επίζεο έδεημαλ ην κεζνιαβεηηθφ ξφιν 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη πσο απηή επεξεάδεη ηηο έκκεζεο ζρέζεηο αλάκεζα 
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ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ branding ησλ πξννξηζκψλ κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ. 

Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ φηη πξνθεηκέλνπ νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ λα απμήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

ηελ εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ, λα απμήζνπλ ηελ επίγλσζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα απηφλ θαη 

λα δηαζθαιίζνπλ εθείλα ηα επίπεδα πνηφηεηαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ηνπξηζηψλ κε ηξφπν πνπ λα είλαη αληηιεπηά θαη μεθάζαξα. ηαλ έλαο πξννξηζκφο είλαη 

ζε ζέζε λα  παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο ζε φιεο ηηο ρξνλνινγηθέο 

θάζεηο ελφο ηαμηδηνχ αλαςπρήο, ηφηε ζα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

7.1.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  1: ΜΔΟ, ΚΤΡΣΧΗ ΚΑΙ ΑΤΜΔΣΡΙΑ 

 

 

Μεηαβιεηέο  

N Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Ι. Πνηόηεηα Σνπξηζηηθήο 

Δκπεηξίαο  Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

Φάζε Μεηάβαζεο ζηνλ 

πξννξηζκό 

       

Δχθνιε πξφζβαζε πξνο ηελ 

Υαιθηδηθή  

147 4,34 1,202 -1,715 ,200 1,623 ,397 

Αζθαιήο κεηαθνξά απφ θαη πξνο 

ηελ Υαιθηδηθή                                                             

147 4,14 1,242 -1,262 ,200 ,344 ,397 

Άλεηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ 

Υαιθηδηθή 

147 3,95 1,155 -,961 ,200 ,003 ,397 

αθείο θαη Δχθνιεο Οδεγίεο 

Καζνδήγεζεο γηα ηελ κεηαβίβαζε 

πξνο ηελ Υαιθηδηθή (πηλαθίδεο, 

θπιιάδηα θιπ)  

147 3,58 1,199 -,368 ,200 -,959 ,397 

Τςειή Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαηά 

ηε κεηαθνξά απφ θαη    πξνο ηελ 

Υαιθηδηθή  

147 3,41 1,323 -,428 ,200 -,905 ,397 

Μεδέλ πξνβιήκαηα θαηά ηε 

κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ 

Υαιθηδηθή.   

147 3,78 1,263 -,800 ,200 -,421 ,397 

Φάζε παξακνλήο ζηνλ ηνπξηζηηθό 

πξννξηζκό 

       

Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / θιίκα 

ζηελ Υαιθηδηθή.                              

147 4,37 ,838 -1,367 ,200 1,334 ,397 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη( 

θπζηθφ ηνπίν, ηζηνξηθή θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά) 

147 3,91 1,079 -,918 ,200 ,209 ,397 

Τςειή πνηφηεηα δηακνλήο ζηνλ 

ηφπν δηακνλήο 

147 3,86 1,129 -,757 ,200 -,299 ,397 

Τςειή πνηφηεηα θαγεηνχ ζηνλ 

ηφπν δηακνλήο  

147 3,91 1,079 -,885 ,200 ,156 ,397 

Τςειή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο 

ζηνλ ηφπν δηαλνκήο 

147 3,82 1,211 -,744 ,200 -,513 ,397 

Καιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

Υαιθηδηθή 

147 3,90 1,103 -,821 ,200 -,072 ,397 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαζθέδαζεο γηα λα επηιέμσ ζηνλ 

ηφπν δηαλνκήο 

147 3,90 ,998 -,798 ,200 ,181 ,397 

Λνγηθέο ηηκέο ζηνλ ηφπν ηνπ 

πξννξηζκνχ  

147 3,95 1,394 -1,056 ,200 -,321 ,397 
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Καζαξφ πεξηβάιινλ ζηνλ 

πξννξηζκφ 

147 4,11 1,217 -1,182 ,200 ,217 ,397 

Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / 

επηθνηλσλία κε ηνπο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο ζηελ Υαιθηδηθή 

147 3,28 1,215 -,250 ,200 -,884 ,397 

Φηιηθέο πξνο ην ρξήζηε νδεγίεο / 

πιεξνθνξίεο ζηελ Υαιθηδηθή 

147 3,26 1,092 -,275 ,200 -,541 ,397 

Δμαζθαιηζκέλε αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία ζηελ Υαιθηδηθή 

147 3,65 1,281 -,499 ,200 -,949 ,397 

Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / 

επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ 

ππεξεζηψλ ζηελ Υαιθηδηθή 

147 3,62 1,087 -,294 ,200 -,708 ,397 

ΙΙ. Αληηιήςεηο γηα ηελ 

Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ 

πξννξηζκνύ 

       

Δχθνιε πξφζβαζε ζηελ Υαιθηδηθή 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο                                                                                                                                              

147 4,03 1,202 -1,219 ,200 ,589 ,397 

Σαμίδη ρσξίο πξνβιήκαηα απφ θαη 

πξνο ηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,79 1,172 -,616 ,200 -,576 ,397 

Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / ηνπ 

θιίκαηνο ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε 

κε άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,95 ,886 -,445 ,200 -,321 ,397 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη 

(θπζηθά ηνπία, ηζηνξηθή/πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά έζηκα ηφπνπ, ηνπηθή 

θνπιηνχξα θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,56 1,067 -,307 ,200 -,645 ,397 

Τςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο  

ππνδνκέο (θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα, 

θάκπηλγθ, ηνπηθέο κεηαθνξέο, 

ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ, πγείαο / 

ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ.) ζηελ 

Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

147 3,70 1,155 -,473 ,200 -,753 ,397 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηνπο θνξείο ηεο Υαιθηδηθήο ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,41 1,215 -,085 ,200 -1,149 ,397 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο (εθδειψζεηο/θεζηηβάι, 

δηαζθέδαζε, λπρηεξηλή δσή θιπ) 

ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,86 1,020 -,571 ,200 -,440 ,397 

Φηιηθφηεηα θαη θηινμελία ησλ 

ληφπησλ θαηνίθσλ ζηελ Υαιθηδηθή 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,30 1,257 -,333 ,200 -,822 ,397 

Τςειή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ/αλέζεσλ ζηελ 

Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

147 3,48 1,235 -,310 ,200 -,972 ,397 
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Αληαγσληζηηθέο ηηκέο  ζηελ 

Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

147 3,64 1,360 -,548 ,200 -,995 ,397 

Παξνρή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,52 1,155 -,262 ,200 -,842 ,397 

Ζ ζπλνιηθή εκπεηξία  ζηελ 

Υαιθηδηθή ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,59 1,096 -,522 ,200 -,205 ,397 

Ζ Υαιθηδηθή βνεζά ζηηο δηάθνξεο 

θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο(Τπεξεζίεο 

πλαιιάγκαηνο, Οκηιία μέλσλ 

γισζζψλ, Δπθνιία 

πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ θιπ) 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,08 1,179 -,008 ,200 -,832 ,397 

Πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνί επλντθνί 

γηα ηνπο ηνπξίζηεο(πξφζβαζε ζε 

κλεκεία, κνπζεία, δεκφζηα θηήξηα 

θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

147 2,95 1,087 ,160 ,200 -,571 ,397 

Γέζκεπζε γηα παξνρή πνηνηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ 

Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

147 3,24 1,155 -,126 ,200 -,722 ,397 

Καιή ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο γηα 

φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Υαιθηδηθή ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

146 3,59 1,363 -,546 ,201 -,955 ,399 

Καιέο δηαζπλδέζεηο ηεο Υαιθηδηθήο 

κε  κεζάδνληεο(ηνπξηζηηθά 

πξαθηνξεία, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, 

αιπζίδεο μελνδνρείσλ θιπ) ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

147 3,35 1,237 -,160 ,200 -,958 ,397 

ΙΙΙ. Branding Πξννξηζκώλ        

Δηθόλα Πξννξηζκνύ        

Ο πξννξηζκφο  ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

πνιχ ήζπρνο     

147 2,73 ,962 ,197 ,200 -,124 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

αζθαιήο  

147 3,10 1,019 -,207 ,200 -,275 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη 

φκνξθα αμηνζέαηα  

147 3,67 ,982 -,520 ,200 -,180 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη 

πςειά πξφηππα θαζαξηφηεηαο         

147 2,65 ,991 ,145 ,200 -,488 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη 

πνιινχο θηιηθνχο αλζξψπνπο 

147 2,61 1,063 -,073 ,200 -,694 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

θαηάιιεινο γηα νηθνγέλεηεο 

147 3,80 ,799 -,363 ,200 -,196 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

θαηάιιεινο γηα ειεχζεξα δεπγάξηα  

147 3,80 ,764 ,072 ,200 -,751 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

πνιχ επράξηζηνο 

147 3,97 ,814 -,863 ,200 1,467 ,397 
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Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

ζπλαξπαζηηθφο  

147 3,38 1,023 -,199 ,200 -,474 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο 

ελδείθλπηαη γηα ραιάξσζε 

147 3,69 ,866 -,690 ,200 ,753 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

αθππληζηηθφο  

147 3,25 ,950 -,282 ,200 ,037 ,397 

Γεληθά, ληψζσ πνιχ θαιά ζηνλ 

πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο 

147 3,89 ,803 -,763 ,200 ,917 ,397 

Δπίγλσζε πξννξηζκνύ        

Δίκαη πνιχ εμνηθεησκέλνο/ε κε ηνλ 

πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο                                                            

147 4,24 ,871 -1,053 ,200 ,765 ,397 

Έρσ αθνχζεη πνιιά γηα ηε 

Υαιθηδηθή 

147 4,33 ,829 -1,187 ,200 1,250 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

πνιχ δηάζεκνο  

147 4,29 ,760 -1,023 ,200 ,958 ,397 

ηαλ απνθάζηζα λα ηαμηδέςσ ν 

πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ 

ήξζε πξψηνο ζην κπαιφ  

147 3,35 1,204 -,354 ,200 -,729 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ 

έξρεηαη γξήγνξα ζην κπαιφ ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο  

147 3,78 1,107 -,755 ,200 -,128 ,397 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο, 

έξρνληαη πξψηα ζην κπαιφ κνπ 

147 3,80 ,998 -,937 ,200 ,824 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

πνιχ δηάζεκνο γηα ηηο ζάιαζζεο θαη 

ηηο παξαιίεο ηνπ 

147 4,31 ,866 -1,296 ,200 1,422 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

πνιχ δηάζεκνο αθνχ εθεί γελλήζεθε 

ν αξραίνο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο  

147 2,34 1,120 ,512 ,200 -,381 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

πνιχ γλσζηφο γηα ην Άγην ξνο  

147 3,46 1,154 -,598 ,200 -,367 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

γλσζηφο γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ 

θιεξνλνκηά(αξρηηεθηνληθή, πθαληά, 

παλεγχξηα θιπ).   

147 2,27 1,029 ,402 ,200 -,646 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

γλσζηφο γηα ηα βνπλά 

ηνπ(Υνινκψληαο) 

147 2,49 1,155 ,309 ,200 -,757 ,397 

ε γεληθέο γξακκέο γλσξίδσ πνιχ 

θαιά ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

Υαιθηδηθήο 

147 3,90 ,975 -,617 ,200 -,364 ,397 

Αληηιήςεηο γηα ηελ εηθόλα ηνπ 

πξννξηζκνύ 

       

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο 

Υαιθηδηθήο, είλαη εμαηξεηηθή                          

147 2,99 1,014 -,333 ,200 -,363 ,397 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο 

Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ αμηφπηζηε 

147 2,98 ,932 -,370 ,200 -,087 ,397 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο 

Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ ζπλεπήο 

147 2,86 ,926 -,144 ,200 -,416 ,397 
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Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο 

πιενλεθηεί ζε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο   

147 2,98 1,050 -,031 ,200 -,571 ,397 

 πλνιηθά, ν πξννξηζκφο ηεο 

Υαιθηδηθήο πξνζθέξεη άξηζηεο 

ππεξεζίεο 

147 2,64 ,993 -,117 ,200 -,855 ,397 

I. Σνπξηζηηθή Ιθαλνπνίεζε        

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

πνιχ θαιχηεξνο απφ απηφ πνπ 

πεξίκελα      

147 2,93 ,889 -,044 ,200 -,002 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο 

πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα 

νθέιε απφ φηη θφζηε 

147 2,78 1,012 -,098 ,200 -,600 ,397 

Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη 

ν θαιχηεξνο αλάκεζα ζε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

147 2,99 ,979 -,194 ,200 -,404 ,397 

πλνιηθά, είκαη πνιχ 

επραξηζηεκέλνο/ε  απφ ηνλ 

πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο  

147 3,29 ,945 -,470 ,200 ,245 ,397 

Valid N (listwise) 146       
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7.2.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ  

 

 

Α. Πνηόηεηα Σνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο  

1. Φάζε1: Μεηάβαζε από θαη πξνο ηνλ πξννξηζκό  
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,844 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 521,702 

df 15 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

  1  2 3 4  5  6   

Anti-image 
Correlation 

1 ,852
a
 -,436 -,153 -,049 ,154 -,228 

2 -,436 ,796
a
 -,462 -,084 -,376 ,121 

3 -,153 -,462 ,866
a
 ,013 -,055 -,268 

4 -,049 -,084 ,013 ,888
a
 -,381 -,085 

5 ,154 -,376 -,055 -,381 ,825
a
 -,282 

6 -,228 ,121 -,268 -,085 -,282 ,871
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Εύθνιε πξόζβαζε πξνο ηελ Φαιθηδηθή  1,000 ,631 

Αζθαιήο κεηαθνξά από θαη πξνο ηελ Φαιθηδηθή                                                             1,000 ,797 

Άλεηε κεηαθνξά από θαη πξνο ηελ Φαιθηδηθή 1,000 ,739 

Σαθείο θαη Εύθνιεο Οδεγίεο Καζνδήγεζεο γηα ηελ 
κεηαβίβαζε πξνο ηελ Φαιθηδηθή (πηλαθίδεο, θπιιάδηα 
θιπ)  

1,000 ,502 

Υςειή Πνηόηεηα ππεξεζηώλ θαηά ηε κεηαθνξά από θαη    
πξνο ηελ Φαιθηδηθή  

1,000 ,687 

Μεδέλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά από θαη πξνο ηελ 
Φαιθηδηθή.   

1,000 ,588 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,944 65,736 65,736 3,944 65,736 65,736 

2 ,708 11,792 77,529    

3 ,506 8,430 85,959    

4 ,390 6,505 92,464    

5 ,287 4,775 97,239    

6 ,166 2,761 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a
 

 Component 
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 1 

Εύθνιε πξόζβαζε πξνο ηελ Φαιθηδηθή  ,794 

Αζθαιήο κεηαθνξά από θαη πξνο ηελ Φαιθηδηθή                                                             ,893 

Άλεηε κεηαθνξά από θαη πξνο ηελ Φαιθηδηθή ,859 

Σαθείο θαη Εύθνιεο Οδεγίεο Καζνδήγεζεο γηα ηελ κεηαβίβαζε πξνο 
ηελ Φαιθηδηθή (πηλαθίδεο, θπιιάδηα θιπ)  

,709 

Υςειή Πνηόηεηα ππεξεζηώλ θαηά ηε κεηαθνξά από θαη    πξνο ηελ 
Φαιθηδηθή  

,829 

Μεδέλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά από θαη πξνο ηελ Φαιθηδηθή.   ,767 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

2. Φάζε2: Παξακνλή ζηνλ πξννξηζκό  
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,912 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1272,773 

df 78 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

  1                              2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12 13 

Anti-image 
Correlation 

1 ,859
a
 -,155 -,130 -,007 ,086 ,144 -,089 -,078 -,107 -,022 ,065 -,095 ,004 

2 -,155 ,840
a
 -,164 ,165 -,231 -,070 ,047 ,320 -,184 -,077 ,003 ,030 -,114 

3 -,130 -,164 ,936
a
 -,371 -,260 ,022 -,124 -,097 -,093 -,049 -,028 ,061 -,075 

4 -,007 ,165 -,371 ,939
a
 -,086 -,178 -,083 ,016 -,015 -,123 ,041 -,107 -,029 

5 ,086 -,231 -,260 -,086 ,924
a
 -,357 -,030 -,297 ,061 -,122 ,051 -,068 -,042 

6 ,144 -,070 ,022 -,178 -,357 ,916
a
 -,171 -,105 -,093 ,242 -,104 ,009 -,259 

7 -,089 ,047 -,124 -,083 -,030 -,171 ,941
a
 -,070 ,043 ,061 -,092 ,119 ,021 

8 -,078 ,320 -,097 ,016 -,297 -,105 -,070 ,887
a
 -,481 -,167 ,136 -,017 -,026 

9 -,107 -,184 -,093 -,015 ,061 -,093 ,043 -,481 ,919
a
 ,005 -,172 -,164 ,043 

10 -,022 -,077 -,049 -,123 -,122 ,242 ,061 -,167 ,005 ,906
a
 -,294 ,111 -,297 

11 ,065 ,003 -,028 ,041 ,051 -,104 -,092 ,136 -,172 -,294 ,880
a
 -,527 -,069 

12 -,095 ,030 ,061 -,107 -,068 ,009 ,119 -,017 -,164 ,111 -,527 ,891
a
 -,191 

13 ,004 -,114 -,075 -,029 -,042 -,259 ,021 -,026 ,043 -,297 -,069 -,191 ,947
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / θιίκα ζηελ Φαιθηδηθή.                              1,000 ,226 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πόξνη( θπζηθό ηνπίν, ηζηνξηθή θαη 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά) 

1,000 ,380 

Υςειή πνηόηεηα δηακνλήο ζηνλ ηόπν δηακνλήο 1,000 ,754 

Υςειή πνηόηεηα θαγεηνύ ζηνλ ηόπν δηακνλήο  1,000 ,686 

Υςειή πνηόηεηα εμππεξέηεζεο ζηνλ ηόπν δηαλνκήο 1,000 ,798 

Καιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Φαιθηδηθή 1,000 ,743 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθέδαζεο γηα λα 
επηιέμσ ζηνλ ηόπν δηαλνκήο 

1,000 ,595 

Λνγηθέο ηηκέο ζηνλ ηόπν ηνπ πξννξηζκνύ  1,000 ,701 

Καζαξό πεξηβάιινλ ζηνλ πξννξηζκό 1,000 ,693 

Επράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ηνπο 
ληόπηνπο θαηνίθνπο ζηελ Φαιθηδηθή 

1,000 ,576 
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Φηιηθέο πξνο ην ρξήζηε νδεγίεο / πιεξνθνξίεο ζηελ 
Φαιθηδηθή 

1,000 ,662 

Εμαζθαιηζκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηελ Φαιθηδηθή 1,000 ,667 

Επράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ην 
πξνζσπηθό ππεξεζηώλ ζηελ Φαιθηδηθή 

1,000 ,689 

Extraction Method: Principal Component naysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 7,144 54,956 54,956 7,144 54,956 54,956 4,381 33,701 33,701 

2 1,025 7,883 62,838 1,025 7,883 62,838 3,788 29,137 62,838 

3 ,975 7,499 70,337       

4 ,799 6,148 76,485       

5 ,635 4,885 81,371       

6 ,555 4,267 85,638       

7 ,453 3,482 89,120       

8 ,371 2,850 91,970       

9 ,259 1,992 93,962       

10 ,242 1,860 95,822       

11 ,228 1,755 97,577       

12 ,168 1,293 98,871       

13 ,147 1,129 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a
 

 Component 

 1 2 

Επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / θιίκα ζηελ Φαιθηδηθή.                              ,341 ,330 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πόξνη( θπζηθό ηνπίν, ηζηνξηθή θαη 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά) 

,523 ,326 

Υςειή πνηόηεηα δηακνλήο ζηνλ ηόπν δηακνλήο ,856 -,143 

Υςειή πνηόηεηα θαγεηνύ ζηνλ ηόπν δηακνλήο  ,796 -,230 

Υςειή πνηόηεηα εμππεξέηεζεο ζηνλ ηόπν δηαλνκήο ,878 -,166 

Καιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Φαιθηδηθή ,828 -,241 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθέδαζεο γηα λα επηιέμσ 
ζηνλ ηόπν δηαλνκήο 

,520 -,570 

Λνγηθέο ηηκέο ζηνλ ηόπν ηνπ πξννξηζκνύ  ,816 -,184 

Καζαξό πεξηβάιινλ ζηνλ πξννξηζκό ,829 ,078 

Επράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ηνπο 
ληόπηνπο θαηνίθνπο ζηελ Φαιθηδηθή 

,727 ,218 

Φηιηθέο πξνο ην ρξήζηε νδεγίεο / πιεξνθνξίεο ζηελ 
Φαιθηδηθή 

,743 ,331 

Εμαζθαιηζκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηελ Φαιθηδηθή ,743 ,340 

Επράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ην 
πξνζσπηθό ππεξεζηώλ ζηελ Φαιθηδηθή 

,822 ,112 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Β. Αληηιακβαλόκελε Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ  
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1. Μάλαηδκελη Σνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ  
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,786 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 257,339 

df 10 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ  11 12 13 15 17 

Anti-image 
Correlation 

11 ,777
a
 -,343 ,082 -,234 -,271 

12 -,343 ,834
a
 -,211 -,064 -,089 

13 ,082 -,211 ,735
a
 -,501 -,316 

15 -,234 -,064 -,501 ,774
a
 -,062 

17 -,271 -,089 -,316 -,062 ,835
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Παξνρή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 1,000 ,543 

Η ζπλνιηθή εκπεηξία  ζηελ Φαιθηδηθή ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

1,000 ,546 

Η Φαιθηδηθή βνεζά ζηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο(Υπεξεζίεο 
Σπλαιιάγκαηνο, Οκηιία μέλσλ γισζζώλ, Επθνιία πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ θιπ) ζε 
ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,652 

Δέζκεπζε γηα παξνρή πνηνηηθώλ ηνπξηζηηθώλ εκπεηξηώλ ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 
άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,637 

Καιέο δηαζπλδέζεηο ηεο Φαιθηδηθήο κε  κεζάδνληεο(ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, αεξνπνξηθέο 
εηαηξείεο, αιπζίδεο μελνδνρείσλ θιπ) ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,581 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,958 59,157 59,157 2,958 59,157 59,157 

2 ,706 14,115 73,272    

3 ,553 11,054 84,326    

4 ,488 9,767 94,093    

5 ,295 5,907 100,000    

Extraction Method: Principal Componentnalysis. 

 
Component Matrix

a
 

 Component 

 1 

Παξνρή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο ,737 

Η ζπλνιηθή εκπεηξία  ζηελ Φαιθηδηθή ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο ,739 

Η Φαιθηδηθή βνεζά ζηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο(Υπεξεζίεο Σπλαιιάγκαηνο, 
Οκηιία μέλσλ γισζζώλ, Επθνιία πξαγκαηνπνίεζεο θξαηήζεσλ θιπ) ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

,807 

Δέζκεπζε γηα παξνρή πνηνηηθώλ ηνπξηζηηθώλ εκπεηξηώλ ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

,798 
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Καιέο δηαζπλδέζεηο ηεο Φαιθηδηθήο κε  κεζάδνληεο(ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, αεξνπνξηθέο 
εηαηξείεο, αιπζίδεο μελνδνρείσλ θιπ) ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

,762 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

2. Πιεξνθνξίεο –Πξνζβαζηκόηεηα-Σηκή –Αμία  
 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,723 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 335,045 

df 10 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ  1 2 10 14 16 

Anti-image 
Correlation 

1 ,666
a
 -,649 ,000 ,207 -,215 

2 -,649 ,702
a
 -,188 -,242 ,024 

10 ,000 -,188 ,762
a
 -,095 -,583 

14 ,207 -,242 -,095 ,772
a
 -,283 

16 -,215 ,024 -,583 -,283 ,734
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Εύθνιε πξόζβαζε ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο                                                                                                                                              

1,000 ,561 

Ταμίδη ρσξίο πξνβιήκαηα από θαη πξνο ηελ Φαιθηδηθή 
ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,668 

Αληαγσληζηηθέο ηηκέο  ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 
άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,688 

Πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνί επλντθνί γηα ηνπο 
ηνπξίζηεο(πξόζβαζε ζε κλεκεία, κνπζεία, δεκόζηα 
θηήξηα θιπ) ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

1,000 ,394 

Καιή ζρέζε πνηόηεηαο θαη ηηκήο γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο 
θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

1,000 ,711 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,022 60,434 60,434 3,022 60,434 60,434 

2 ,905 18,097 78,530    

3 ,569 11,389 89,919    

4 ,288 5,768 95,687    

5 ,216 4,313 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a
 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνιφγηνπ Component 
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 1 

1 ,749 

2 ,817 

10 ,829 

14 ,628 

16 ,843 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

3. Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Πξννξηζκνύ θαη Πεξηβάιινλ 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,870 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 441,021 

df 21 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνιφγηνπ  3 4 5 6 7 8 9 

Anti-image 
Correlation 

3 ,923
a
 -,037 -,026 -,135 -,012 ,029 -,184 

4 -,037 ,924
a
 -,242 -,153 -,003 -,073 -,047 

5 -,026 -,242 ,845
a
 -,386 -,152 ,059 -,321 

6 -,135 -,153 -,386 ,874
a
 ,000 -,226 -,051 

7 -,012 -,003 -,152 ,000 ,926
a
 -,172 -,191 

8 ,029 -,073 ,059 -,226 -,172 ,846
a
 -,450 

9 -,184 -,047 -,321 -,051 -,191 -,450 ,838
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / ηνπ θιίκαηνο ζηελ 
Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,281 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πόξνη (θπζηθά ηνπία, 
ηζηνξηθή/πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά έζηκα ηόπνπ, ηνπηθή 
θνπιηνύξα θιπ) ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

1,000 ,449 

Υςειήο πνηόηεηαο ηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο (θαηαιύκαηα, 
εζηηαηόξηα, θάκπηλγθ, ηνπηθέο κεηαθνξέο, ζύζηεκα 
ηειεπηθνηλσληώλ, πγείαο / ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ.) 
ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,699 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνπο θνξείο ηεο 
Φαιθηδηθήο ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,653 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο 
(εθδειώζεηο/θεζηηβάι, δηαζθέδαζε, λπρηεξηλή δσή θιπ) 
ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,452 

Φηιηθόηεηα θαη θηινμελία ησλ ληόπησλ θαηνίθσλ ζηελ 
Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,620 

Υςειή πνηόηεηα ππεξεζηώλ/αλέζεσλ ζηελ Φαιθηδηθή ζε 
ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,739 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 



177 

 

1 3,894 55,622 55,622 3,894 55,622 55,622 

2 ,795 11,361 66,983    

3 ,730 10,425 77,408    

4 ,533 7,611 85,019    

5 ,467 6,665 91,684    

6 ,350 5,005 96,689    

7 ,232 3,311 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a
 

 Component 

 1 

Επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / ηνπ θιίκαηνο ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε 
κε άιινπο πξννξηζκνύο 

,530 

Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πόξνη (θπζηθά ηνπία, ηζηνξηθή/πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά έζηκα ηόπνπ, ηνπηθή θνπιηνύξα θιπ) ζηελ Φαιθηδηθή ζε 
ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

,670 

Υςειήο πνηόηεηαο ηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο (θαηαιύκαηα, εζηηαηόξηα, 
θάκπηλγθ, ηνπηθέο κεηαθνξέο, ζύζηεκα ηειεπηθνηλσληώλ, πγείαο / 
ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ.) ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

,836 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνπο θνξείο ηεο Φαιθηδηθήο ζε 
ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

,808 

Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο (εθδειώζεηο/θεζηηβάι, 
δηαζθέδαζε, λπρηεξηλή δσή θιπ) ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

,672 

Φηιηθόηεηα θαη θηινμελία ησλ ληόπησλ θαηνίθσλ ζηελ Φαιθηδηθή ζε 
ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο 

,788 

Υςειή πνηόηεηα ππεξεζηώλ/αλέζεσλ ζηελ Φαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 
άιινπο πξννξηζκνύο 

,860 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Γ. Branding  Πξννξηζκνύ  

 

1.Δηθόλα Σνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ  

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,797 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 535,257 

df 66 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

  1   2 3  4          5 6 7  8 9  10 11  12 

Anti-image 
Correlation 

1     ,645
a
 -,190 -,086 -,196 -,081 -,008 ,076 ,074 ,100 -,238 ,204 -,008 

2  -,190 ,757
a
 -,043 -,140 ,020 -,250 ,025 -,196 -,027 ,059 ,088 ,043 

3  -,086 -,043 ,766
a
 ,126 ,002 -,002 ,006 ,012 -,266 -,090 -,135 ,039 

4         -,196 -,140 ,126 ,762
a
 -,378 -,075 ,135 -,170 ,036 -,120 -,150 ,076 

5 -,081 ,020 ,002 -,378 ,815
a
 -,172 ,040 ,069 -,165 ,039 -,126 -,164 

6 -,008 -,250 -,002 -,075 -,172 ,708
a
 -,377 ,077 ,144 -,326 -,055 ,059 

7  ,076 ,025 ,006 ,135 ,040 -,377 ,775
a
 -,127 -,105 -,074 -,031 -,060 
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8 ,074 -,196 ,012 -,170 ,069 ,077 -,127 ,830
a
 -,354 -,134 -,047 -,265 

9  ,100 -,027 -,266 ,036 -,165 ,144 -,105 -,354 ,812
a
 -,015 -,055 -,213 

10 -,238 ,059 -,090 -,120 ,039 -,326 -,074 -,134 -,015 ,833
a
 ,000 -,219 

11  ,204 ,088 -,135 -,150 -,126 -,055 -,031 -,047 -,055 ,000 ,844
a
 -,298 

12 -,008 ,043 ,039 ,076 -,164 ,059 -,060 -,265 -,213 -,219 -,298 ,843
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Ο πξννξηζκόο  ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ ήζπρνο     1,000 ,552 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη αζθαιήο  1,000 ,404 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο έρεη όκνξθα αμηνζέαηα  1,000 ,220 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο έρεη πςειά πξόηππα 
θαζαξηόηεηαο         

1,000 ,696 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο έρεη πνιινύο θηιηθνύο 
αλζξώπνπο 

1,000 ,583 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα 
νηθνγέλεηεο 

1,000 ,710 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα 
ειεύζεξα δεπγάξηα  

1,000 ,733 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ επράξηζηνο 1,000 ,609 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη ζπλαξπαζηηθόο  1,000 ,666 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο ελδείθλπηαη γηα ραιάξσζε 1,000 ,570 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη αθππληζηηθόο  1,000 ,544 

Γεληθά, ληώζσ πνιύ θαιά ζηνλ πξννξηζκό ηεο 
Φαιθηδηθήο 

1,000 ,670 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 4,023 33,529 33,529 4,023 33,529 33,529 3,122 26,016 26,016 

2 1,796 14,966 48,495 1,796 14,966 48,495 2,142 17,850 43,866 

3 1,137 9,475 57,970 1,137 9,475 57,970 1,692 14,104 57,970 

4 ,985 8,208 66,178       

5 ,813 6,777 72,955       

6 ,722 6,014 78,969       

7 ,568 4,734 83,703       

8 ,497 4,139 87,843       

9 ,465 3,872 91,715       

10 ,352 2,933 94,648       

11 ,335 2,794 97,443       

12 ,307 2,557 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Component Matrix

a
 

 Component 
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Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ  1 2 3 

1     ,197 ,699 -,158 

2 ,401 ,489 ,068 

3 ,378 -,267 ,071 

4 ,568 ,434 -,430 

5 ,645 ,168 -,373 

6 ,530 ,459 ,468 

7 ,499 -,086 ,690 

8 ,740 -,243 -,043 

9 ,671 -,454 -,096 

10 ,688 ,241 ,195 

11 ,621 -,364 -,160 

12 ,745 -,327 -,093 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

 

2. Δπίγλσζε επηζθεπηώλ γηα ηνλ πξννξηζκό  

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,714 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 605,697 

df 66 

Sig. ,000 

 

 
Anti-image Matrices 

Δξσηήζεηο 

Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

1                                                            2  3  4 5  6 4 8  9  10   11 12 

Anti-image Correlation 1                                                            ,716
a
 

-
,153 

-
,022 

,045 -
,267 

,087 ,011 -
,144 

,194 ,139 -
,188 

-
,386 

2 -
,153 

,811
a
 

-
,314 

-
,026 

-
,061 

-
,015 

,023 -
,036 

-
,011 

,124 -
,026 

-
,191 

3  -
,022 

-
,314 

,618
a
 

-
,206 

,240 -
,244 

-
,073 

,006 -
,066 

-
,057 

,153 ,007 

4 ,045 -
,026 

-
,206 

,750
a
 

-
,482 

-
,024 

,032 -
,165 

,250 -
,076 

-
,089 

-
,083 

5 -
,267 

-
,061 

,240 -
,482 

,639
a
 

-
,533 

-
,073 

,296 -
,241 

-
,133 

,141 ,056 

6 ,087 -
,015 

-
,244 

-
,024 

-
,533 

,771
a
 

-
,157 

-
,059 

,035 ,093 -
,183 

-
,123 

7 ,011 ,023 -
,073 

,032 -
,073 

-
,157 

,852
a
 

,077 -
,054 

,092 -
,116 

-
,204 

8  -
,144 

-
,036 

,006 -
,165 

,296 -
,059 

,077 ,650
a
 

-
,368 

-
,443 

-
,083 

,011 

9 ,194 -
,011 

-
,066 

,250 -
,241 

,035 -
,054 

-
,368 

,640
a
 

-
,071 

-
,123 

-
,184 

10   ,139 ,124 -
,057 

-
,076 

-
,133 

,093 ,092 -
,443 

-
,071 

,681
a
 

-
,416 

-
,058 

11 -
,188 

-
,026 

,153 -
,089 

,141 -
,183 

-
,116 

-
,083 

-
,123 

-
,416 

,716
a
 
,093 

12 -
,386 

-
,191 

,007 -
,083 

,056 -
,123 

-
,204 

,011 -
,184 

-
,058 

,093 ,788
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ Initial Extraction 

1                                                            1,000 ,429 

2 1,000 ,656 

3  1,000 ,528 

4 1,000 ,576 

5 1,000 ,810 

6 1,000 ,696 

7 1,000 ,320 

8  1,000 ,750 

9 1,000 ,485 

10   1,000 ,744 

11 1,000 ,612 

12                                                            1,000 ,538 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 3,668 30,569 30,569 3,668 30,569 30,569 2,812 23,436 23,436 

2 2,351 19,595 50,164 2,351 19,595 50,164 2,510 20,918 44,354 

3 1,125 9,371 59,535 1,125 9,371 59,535 1,822 15,181 59,535 

4 ,948 7,898 67,433       

5 ,886 7,380 74,813       

6 ,684 5,697 80,510       

7 ,553 4,606 85,116       

8 ,481 4,006 89,122       

9 ,423 3,528 92,650       

10 ,373 3,111 95,762       

11 ,332 2,769 98,531       

12 ,176 1,469 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Component Matrix

a
 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ Component 

 1 2 3 

1 ,618 -,183 ,116 

2 ,547 -,267 ,534 

3 ,431 -,163 ,562 

4 ,694 -,083 -,295 

5 ,746 -,257 -,433 

6 ,768 -,193 -,262 

7 ,511 -,222 -,099 
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8 ,254 ,803 ,202 

9 ,340 ,590 ,146 

10 ,305 ,802 -,086 

11 ,416 ,642 -,164 

12 ,683 -,111 ,245 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

 

3. Αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα πξννξηζκνύ  

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,813 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 410,297 

df 10 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

Δξσηήζεηο 

Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

1                          2 3 4   5 

Anti-image 
Correlation 

1 ,809
a
 -,530 ,019 ,009 -,300 

2 -,530 ,768
a
 -,467 -,201 -,002 

3 ,019 -,467 ,834
a
 ,015 -,258 

4 ,009 -,201 ,015 ,847
a
 -,411 

5 -,300 -,002 -,258 -,411 ,827
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

Η πνηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ ηεο Φαιθηδηθήο, είλαη 
εμαηξεηηθή                          

1,000 ,716 

Η πνηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ 
αμηόπηζηε 

1,000 ,789 

Η πνηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ 
ζπλεπήο 

1,000 ,663 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο πιενλεθηεί ζε πνηόηεηα ζε 
ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο   

1,000 ,557 

 Σπλνιηθά, ν πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο πξνζθέξεη 
άξηζηεο ππεξεζίεο 

1,000 ,712 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,436 68,714 68,714 3,436 68,714 68,714 

2 ,609 12,179 80,893    

3 ,419 8,380 89,273    

4 ,349 6,980 96,253    

5 ,187 3,747 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix

a
 

 Component 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ 1 

Η πνηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ ηεο Φαιθηδηθήο, είλαη εμαηξεηηθή                          ,846 

Η πνηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ αμηόπηζηε ,888 

Η πνηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ ζπλεπήο ,814 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο πιενλεθηεί ζε πνηόηεηα ζε ζρέζε κε 
άιινπο πξννξηζκνύο   

,746 

 Σπλνιηθά, ν πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο πξνζθέξεη άξηζηεο 
ππεξεζίεο 

,844 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Γ. Ιθαλνπνίεζε  

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,797 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 190,403 

df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ 1      2 3 4  

Anti-image 
Correlation 

1      ,763
a
 -,400 -,256 -,259 

2 -,400 ,788
a
 -,206 -,155 

3 -,256 -,206 ,820
a
 -,257 

4  -,259 -,155 -,257 ,827
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίνπ Initial Extraction 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ θαιύηεξνο από 
απηό πνπ πεξίκελα      

1,000 ,707 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο πξνζθέξεη πνιιά 
πεξηζζόηεξα νθέιε από όηη θόζηε 

1,000 ,648 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη ν θαιύηεξνο 
αλάκεζα ζε άιινπο πξννξηζκνύο 

1,000 ,624 

Σπλνιηθά, είκαη πνιύ επραξηζηεκέλνο/ε  από ηνλ 
πξννξηζκό ηεο Φαιθηδηθήο  

1,000 ,597 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,577 64,430 64,430 2,577 64,430 64,430 

2 ,546 13,652 78,082    

3 ,494 12,343 90,424    

4 ,383 9,576 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη πνιύ θαιύηεξνο από απηό πνπ 
πεξίκελα      

,841 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζόηεξα νθέιε 
από όηη θόζηε 

,805 

Ο πξννξηζκόο ηεο Φαιθηδηθήο είλαη ν θαιύηεξνο αλάκεζα ζε άιινπο 
πξννξηζκνύο 

,790 

Σπλνιηθά, είκαη πνιύ επραξηζηεκέλνο/ε  από ηνλ πξννξηζκό ηεο 
Φαιθηδηθήο  

,773 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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7.3.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ & ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΗ  

ΔΠΙΣΟΛΗ 

 

 

  

Θεζζαινλίθε,  Γεθέκβξηνο 2010 

Αγαπεηνί ζπκθνηηεηέο/ηξηεο 

Δίκαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο γηα ζηειέρε 

Δπηρεηξήζεσλ,  κε εμεηδίθεπζε ζην Μάξθεηηλγθ, ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. ην πιαίζην 

ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα 

 «Σν πιαίζην ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ brand name γηα ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο 

ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο: Ζ πεξίπησζε ηεο Υαιθηδηθήο»,  

 δηεμάγσ κία έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζσ ηηο πνηνηηθέο εκπεηξίεο θαη γλψκεο  ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηε Υαιθηδηθή. Ζ έξεπλα απηή ζα βνεζήζεη έηζη ψζηε ν 

ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζηε Υαιθηδηθή λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηαμηδηψηεο ζαλ θαη 

εζάο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο.  

Σν ζπλλεκέλν εξσηεκαηνιφγην, έρεη σο ζηφρν λα απνηππψζεη ηηο εκπεηξίεο θαη γλψκεο ζαο ζε 

ζέκαηα πνηφηεηαο, ηθαλνπνίεζεο, branding, αληαγσληζηηθφηεηαο, απφ ηηο δηαθνπέο ζαο ζηελ 

Υαιθηδηθή.  Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηεί  10 ιεπηά απφ ην ρξφλν ζαο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή θαη νη απαληήζεηο ζαο είλαη ζα παξακείλνπλ 

εκπηζηεπηηθέο θαη αλψλπκεο.  

Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο ζε απηή ηελ έξεπλα. Θα εθηηκνχζα ηδηαίηεξα αλ 

απαληνχζαηε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη ζεκαληηθή. Ζ βνήζεηά ζαο ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα.  

Δπραξηζηψ εθ ησλ πξφηεξσλ γηα ην ρξφλν θαη ηε βνήζεηά ζαο. Ζ αληαπφθξηζή ζαο είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε απνξίεο κπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ κέζσ e-mail: mbaex0956@uom.gr ή ηειεθσληθά: 6976686535.  

 

Με εθηίκεζε,  

Μαξία Σζηηζίινγινπ  

 

 

mailto:mbaex0956@uom.gr
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ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
Οη παξαθάησ  δειψζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα καο βνεζήζνπλ  λα θαηαιάβνπκε πνηα είλαη εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ γηα εζάο ζπλζέηνπλ ηηο θαιέο δηαθνπέο.  

I. Πνηόηεηα ηεο Σνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο 

Με βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ γλψκε ζαο,  απφ ηηο δηαθνπέο ζαο ζηε Υαιθηδηθή, παξαθαιψ λα 

θπθιψζεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα βαζκνινγήζεηε ην θάζε ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη.  

1. Φάζε Μεηαβίβαζεο από θαη πξνο ηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

Ζ ελφηεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζην ηαμίδη κεηαβίβαζήο ζαο απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή. Πφζν 

ζεκαληηθά είλαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία;  

1=Καζόινπ ζεκαληηθό(Κ), 2=Μεξηθώο εκαληηθό(Μ), 3=Οπδέηεξν(Ο), 4=Λίγν 

ζεκαληηθό(Λ), 5=Πνιύ ζεκαληηθό(Π) 

  Κ Μ Ο Λ Π 

1. Δχθνιε πξφζβαζε πξνο ηελ Υαιθηδηθή  1 2 3 4 5 

2.  Αζθαιήο κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή 1 2 3 4 5 

3. Άλεηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή 1 2 3 4 5 

4.   αθείο θαη Δχθνιεο Οδεγίεο Καζνδήγεζεο γηα ηελ κεηαβίβαζε 

πξνο ηελ Υαιθηδηθή (πηλαθίδεο, θπιιάδηα θιπ)  

1 2 3 4 5 

5. Τςειή Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη    πξνο 

ηελ Υαιθηδηθή  

1 2 3 4 5 

6.   Μεδέλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ 

Υαιθηδηθή.   

1 2 3 4 5 

 

2. Φάζε παξακνλήο ζηνλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό 

Ζ ελφηεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζηηο εκπεηξίεο θαηά ηελ παξακνλή ζαο ζηε Υαιθηδηθή. Πφζν ζεκαληηθά 

είλαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία;  

1=Καζόινπ ζεκαληηθό(Κ), 2=Μεξηθώο εκαληηθό(Μ), 3=Οπδέηεξν(Ο), 4=Λίγν 

ζεκαληηθό(Λ), 5=Πνιύ ζεκαληηθό(Π) 

  Κ Μ Ο Λ Π 

1. Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / θιίκα ζηελ Υαιθηδηθή. 1 2 3 4 5 

2.  Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη( θπζηθφ ηνπίν, ηζηνξηθή θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά) 

1 2 3 4 5 

3. Τςειή πνηφηεηα δηακνλήο ζηνλ ηφπν δηακνλήο 1 2 3 4 5 

4.   Τςειή πνηφηεηα θαγεηνχ ζηνλ ηφπν δηακνλήο  1 2 3 4 5 

5. Τςειή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ζηνλ ηφπν δηαλνκήο 1 2 3 4 5 

6.   Καιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Υαιθηδηθή 1 2 3 4 5 

7.  Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθέδαζεο γηα λα επηιέμσ 

ζηνλ ηφπν δηαλνκήο 

1 2 3 4 5 

8.  Λνγηθέο ηηκέο ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ  1 2 3 4 5 

9.  Καζαξφ πεξηβάιινλ ζηνλ πξννξηζκφ 1 2 3 4 5 

10. Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ηνπο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο ζηελ Υαιθηδηθή 

1 2 3 4 5 

11. Φηιηθέο πξνο ην ρξήζηε νδεγίεο / πιεξνθνξίεο ζηελ 

Υαιθηδηθή 

1 2 3 4 5 

12. Δμαζθαιηζκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηελ Υαιθηδηθή 1 2 3 4 5 
13. Δπράξηζηε αιιειεπίδξαζε / επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ 

ππεξεζηψλ ζηελ Υαιθηδηθή 
1 2 3 4 5 

 

II. Αληηιήςεηο γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα  ηνπ πξννξηζκνύ 

Οη αθφινπζεο δειψζεηο αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ζαο γηα ην ηη θάλεη έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαιχηεξν 

απφ έλαλ άιιν. Με βάζε ηηο γεληθφηεξεο εκπεηξίεο ησλ δηαθνπψλ ζαο θαη ηε γλψκε ζαο, παξαθαιψ λα 

θπθιψζεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα δείμεηε πφζν ζεκαληηθφ είλαη θάζε ζηνηρείν γηα λα 

ζεσξεζεί ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο  αλψηεξνο απφ άιινπο παξφκνηνπο ηνπξηζηηθνχο.  

1=Καζόινπ ζεκαληηθό(Κ), 2=Μεξηθώο εκαληηθό(Μ), 3=Οπδέηεξν(Ο), 4=Λίγν 

ζεκαληηθό(Λ), 5=Πνιύ ζεκαληηθό(Π) 

  Κ

 

Μ

 

Ο Λ

 

Π

 

1. Δχθνιε πξφζβαζε ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 1 2 3 4 5 
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πξννξηζκνχο 

2.  Σαμίδη ρσξίο πξνβιήκαηα απφ θαη πξνο ηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

3. Δπλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο / ηνπ θιίκαηνο ζηελ Υαιθηδηθή ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

4.   Μνλαδηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη (θπζηθά ηνπία, ηζηνξηθή/πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά έζηκα ηφπνπ, ηνπηθή θνπιηνχξα θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

5. Τςειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθέο  ππνδνκέο (θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα, 

θάκπηλγθ, ηνπηθέο κεηαθνξέο, ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ, πγείαο / 

ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ.) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

6.   Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο θνξείο ηεο Υαιθηδηθήο ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

7.  Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο 

(εθδειψζεηο/θεζηηβάι, δηαζθέδαζε, λπρηεξηλή δσή θιπ) ζηελ 

Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

8.  Φηιηθφηεηα θαη θηινμελία ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζηελ Υαιθηδηθή ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

9.  Τςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ/αλέζεσλ ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

10

. 

Αληαγσληζηηθέο ηηκέο  ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

11

. 

Παξνρή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

12

. 

Ζ ζπλνιηθή εκπεηξία  ζηελ Υαιθηδηθή ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ζε 

ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

13

. 

Ζ Υαιθηδηθή βνεζά ζηηο δηάθνξεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο(Τπεξεζίεο 

πλαιιάγκαηνο, Οκηιία μέλσλ γισζζψλ, Δπθνιία πξαγκαηνπνίεζεο 

θξαηήζεσλ θιπ) ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

14

. 

Πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνί επλντθνί γηα ηνπο ηνπξίζηεο(πξφζβαζε ζε 

κλεκεία, κνπζεία, δεκφζηα θηήξηα θιπ) ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

15

. 

Γέζκεπζε γηα παξνρή πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ Υαιθηδηθή 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 
1 2 3 4 5 

16

. 

Καιή ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Υαιθηδηθή ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο 
1 2 3 4 5 

17

. 

Καιέο δηαζπλδέζεηο ηεο Υαιθηδηθήο κε  κεζάδνληεο(ηνπξηζηηθά 

πξαθηνξεία, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, αιπζίδεο μελνδνρείσλ θιπ) ζε ζρέζε 

κε άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

 

III. Branding Πξννξηζκώλ 

1. Δηθόλα ηνπ πξννξηζκνύ  

Οη αθφινπζεο δειψζεηο αθνξνχλ  ηελ εηθφλα πνπ έρεηε ζρεκαηίζεη γηα ηελ Υαιθηδηθή. Με βάζε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ δηαθνπψλ ζαο ζηε Υαιθηδηθή  παξαθαιψ λα θπθιψζεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα δείμεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλείηε ή φρη, κε ηελ εηθφλα ηεο Υαιθηδηθήο.  

1= Γηαθσλώ πνιύ(ΓΠ), 2=Γηαθσλώ(Γ), 3= Δίκαη Οπδέηεξνο/ε(Ο), 4= πκθσλώ(),  5=πκθσλώ 

Πνιύ(Π) 

  ΓΠ Γ Ο  Π 

1.  Ο πξννξηζκφο  ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ ήζπρνο 1 2 3 4 5 

2.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη αζθαιήο  1 2 3 4 5 

3.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη φκνξθα αμηνζέαηα  1 2 3 4 5 

  ΓΠ Γ Ο  Π 

4.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη πςειά πξφηππα θαζαξηφηεηαο 1 2 3 4 5 

5.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο έρεη πνιινχο θηιηθνχο αλζξψπνπο 1 2 3 4 5 

6.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα νηθνγέλεηεο 1 2 3 4 5 

7.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη θαηάιιεινο γηα ειεχζεξα 

δεπγάξηα  

1 2 3 4 5 
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8.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ επράξηζηνο 1 2 3 4 5 

9.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη ζπλαξπαζηηθφο  1 2 3 4 5 

10.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο ελδείθλπηαη γηα ραιάξσζε 1 2 3 4 5 
11.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη αθππληζηηθφο  1 2 3 4 5 
12.  Γεληθά, ληψζσ πνιχ θαιά ζηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο 1 2 3 4 5 

 

2. Δπίγλσζε ηνπ Πξννξηζκνύ 

Οη αθφινπζεο δειψζεηο αθνξνχλ  ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ επίγλσζε πνπ έρεηε γηα ηελ Υαιθηδηθή σο 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Παξαθαιψ λα θπθιψζεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ δίπια ζε θάζε ζηνηρείν 

πξνθεηκέλνπ λα δείμεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν  ζπκθσλείηε ή φρη, κε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο.  

1= Γηαθσλώ πνιύ(ΓΠ), 2=Γηαθσλώ(Γ), 3= Δίκαη Οπδέηεξνο/ε(Ο), 4= πκθσλώ(),  5=πκθσλώ 

Πνιύ(Π) 

  ΓΠ Γ Ο  Π 

1.  Δίκαη πνιχ εμνηθεησκέλνο/ε κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο Υαιθηδηθήο 1 2 3 4 5 

2.  Έρσ αθνχζεη πνιιά γηα ηε Υαιθηδηθή 1 2 3 4 5 

3.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο  1 2 3 4 5 

4.  ηαλ απνθάζηζα λα ηαμηδέςσ ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ 

ήξζε πξψηνο ζην κπαιφ  

1 2 3 4 5 

5.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο κνπ έξρεηαη γξήγνξα ζην κπαιφ 

ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο  

1 2 3 4 5 

6.  Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο, 

έξρνληαη πξψηα ζην κπαιφ κνπ 

1 2 3 4 5 

7.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο γηα ηηο 

ζάιαζζεο θαη ηηο παξαιίεο ηνπ 

1 2 3 4 5 

8.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ δηάζεκνο αθνχ εθεί 

γελλήζεθε ν αξραίνο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο  

1 2 3 4 5 

9.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ γλσζηφο γηα ην Άγην 

ξνο  

1 2 3 4 5 

10.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

ηνπ θιεξνλνκηά(αξρηηεθηνληθή, πθαληά, παλεγχξηα θιπ).   

1 2 3 4 5 

11.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη γλσζηφο γηα ηα βνπλά 

ηνπ(Υνινκψληαο) 

1 2 3 4 5 

12.  ε γεληθέο γξακκέο γλσξίδσ πνιχ θαιά ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

Υαιθηδηθήο 

1 2 3 4 5 

 

3. Αληηιήςεηο γηα ηελ Πνηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ  

Οη αθφινπζεο δειψζεηο αθνξνχλ  ην επίπεδν ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

ηεο Υαιθηδηθήο. Παξαθαιψ λα θπθιψζεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ δίπια ζε θάζε ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα 

δείμεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν  ζπκθσλείηε ή φρη, κε ηελ ην επίπεδν πνηφηεηαο ζην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

ηεο Υαιθηδηθήο.   

1= Γηαθσλώ πνιύ(ΓΠ), 2=Γηαθσλώ(Γ), 3= Δίκαη Οπδέηεξνο/ε(Ο), 4= πκθσλώ(),  5=πκθσλώ 

Πνιύ(Π) 

  ΓΠ Γ Ο  Π 

1.  Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο, είλαη εμαηξεηηθή 1 2 3 4 5 

2.  Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ αμηφπηζηε 1 2 3 4 5 

3.  Ζ πνηφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ ζπλεπήο 1 2 3 4 5 

4.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πιενλεθηεί ζε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε 

άιινπο πξννξηζκνχο   

1 2 3 4 5 

5.   πλνιηθά, ν πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πξνζθέξεη άξηζηεο 

ππεξεζίεο 

1 2 3 4 5 

 

IV. Σνπξηζηηθή Ιθαλνπνίεζε 

Οη αθφινπζεο δειψζεηο αθνξνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κείλαηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηαθνπέο ζαο ζηε 

Υαιθηδηθή. Παξαθαιψ λα θπθιψζεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ δίπια ζε θάζε ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα 

δείμεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν  ζπκθσλείηε ή φρη,  κε ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζθνκίζαηε απφ ηηο 

δηαθνπέο ζαο ζηε Υαιθηδηθή.   

1= Γηαθσλώ πνιύ(ΓΠ), 2=Γηαθσλώ(Γ), 3= Δίκαη Οπδέηεξνο/ε(Ο), 4= πκθσλώ(),  5=πκθσλώ 
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Πνιύ(Π) 

  ΓΠ Γ Ο  Π 

1.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη πνιχ θαιχηεξνο απφ απηφ πνπ 

πεξίκελα 

1 2 3 4 5 

2.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα 

νθέιε απφ φηη θφζηε 

1 2 3 4 5 

3.  Ο πξννξηζκφο ηεο Υαιθηδηθήο είλαη ν θαιχηεξνο αλάκεζα ζε 

άιινπο πξννξηζκνχο 

1 2 3 4 5 

4.  πλνιηθά, είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο/ε  απφ ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

Υαιθηδηθήο  

1 2 3 4 5 

 

V. Γεληθέο εξσηήζεηο 

 

1. Γεληθά πφζεο θνξέο πεγαίλεηε δηαθνπέο κέζα ζηνλ έηνο;  θνξέο 

2. Σνπο πξνεγνχκελνπο 18 κήλεο πφζεο θνξέο πήγαηε δηαθνπέο  

(γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία κέξα) ; 
 θνξέο 

3. Πφζεο λχθηεο κέλεηε ζπλήζσο ζε έλαλ πξννξηζκφ;   λχρηεο 

 

 

4. Πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ 

επηζθεθζήθαηε ηελ Υαιθηδηθή γηα ηηο 

δηαθνπέο ζαο; 

1. Ηνχλην έσο Αχγνπζην 2010 

      (θπθιψζηε κφλν έλα)  2. Γεθέκβξην έσο Φεβξνπάξην 2010 
 3. Μάξηην έσο Μάην 2010 
 4. επηέκβξην έσο Ννέκβξηνο 2010 
 5. Μέζα ζην 2009 
 6. Μέζα ζην 2008 
 7. Άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(δηεπθξηλίζηε επνρή θαη 

έηνο) 

 

 

5. Με πνηφλ/πνηνπο  ζπλήζσο πεγαίλεηε 

δηαθνπέο; 

1. Μφλνο/ε 

      (θπθιψζηε κφλν έλα)  2. χδπγνο/χληξνθνο 
 3. Μέιε Οηθνγέλεηαο/πγγελείο 
 4. Φίινπο  
 5. Οξγαλσκέλα Γθξνππ 
 6. Άιινο/νπο(δηεπθξηλίζηε)  

 

6. Πνηνο ηχπνο δηαθνπψλ πεξηγξάθεη 

θαιχηεξα ηηο δηαθνπέο πνπ πξνηηκάηαη 

πεξηζζφηεξν; 

1. Πεξηβαιινληηθφο Σνπξηζκφο (ηνπία, 

ζαιάζζηα  ηαμίδηα, βνπλά, παξαιίεο, λεζηά) 

      (θπθιψζηε κφλν έλα)  2. Ηζηνξηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο 

Σνπξηζκφο(Ηζηνξηθέο πφιεηο, πνιηηηζηηθά 

αμηνζέαηα, κλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

κνπζεία) 
 3. Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο(Άγην ξνο, 

Μνλαζηήξηα, Θξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο) 
 4. Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (θάκπηλγθ, 

πεδνπνξία, rafting, ςάξεκα, ζθη, ηέληο, 

γθνιθ, surf, θιπ) 
 5. Γηαζθέδαζε / Φπραγσγία (ζεκαηηθά 

πάξθα, θαδίλν, θξνπαδηέξεο, αγνξέο) 
 6. πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι θαη Δθδειψζεηο 
 7. Δπίζθεςε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο  
 8. Άιιν (δηεπθξηλίζηε)  



190 

 

 

 

 

VI. ρεηηθά κε εζάο 

 

1. Σφπνο Καηνηθίαο:  

 (αλαθέξεηαη ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ζαο) 

Υώξα:  ή Πόιε:   

 

2. Φχιν: Άλδξαο :  Γπλαίθα:  

 

 

 

 

3. Ζιηθία: 
 

 

εηώλ 

 

4. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε:  1 Διεχζεξνο 

      (θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ) 2 Παληξεκέλνο 
 3 Μνλνγνλέαο 
 4 Γηαδεπγκέλνο 
 5 ε δηάζηαζε 

 

5. Δθπαίδεπζε:  1 Καζφινπ  

      (θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ) 2 Γεκνηηθφ  
 3 Γπκλάζην  
 4 Λχθεην 
 5 ΑΔΗ/ΣΔΗ 
 6 ΗΔΚ ή άιιε δεκφζηα/ηδησηηθή ζρνιή 
 7 Μεηαπηπρηαθφ  
 8 Γηδαθηνξηθφ 

 

6. Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα:  1 Ληγφηεξν απφ 10.000 

      (θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ) 2 10.0000-20.0000 
 3 20.0000-40.0000 
 4 40.000-50.0000 
 5 Πεξηζζφηεξν απφ 50.000 

 

7. Παξνχζα Δπαγγεικαηηθή Απαζρφιεζε:  

(αλ είζηε ζπληαμηνχρνο ή άλεξγνο, 

παξαθαιψ ζεκεηψζηε, ζε ζχληαμε ή ζε 

αλεξγία αληίζηνηρα) 

 

 

***αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα!*** 
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7.4.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ABSTRACT 

 

Destination competitiveness is one of the critical issues in contemporary tourist market. 

Many studies have indicated that tourists and their needs are the driving force that 

affects competition and competitiveness of tourism destinations. Nowadays destinations 

are competing with an emphasis on the quality of tourism/vacation experience they 

offer. Knowing the long-term benefits generated by the high satisfaction of tourists, 

destination management organizations adopt holistic philosophies to implement 

marketing strategies. One of the most important strategic tools of Destination 

Marketing, is branding. The image of a destination, the tourists awareness and the 

perceived quality of a destination, are the main components of branding strategy that 

tourist destinations employ, to determine the extroversion of a destination and it‘s 

ability to communicate the desired message. These elements strongly influence, both the 

intentions of tourists and their perceptions of competitiveness.  

The purpose of this thesis is to examine the effects of quality of tourism experience and 

destination branding on tourists‘ perceptions of destination competitiveness Through 

empirical research we attempt to identify the factors that shape the perceptions of 

tourists of what they believe a competitive destination is. The structural equation model 

examines five research questions through nine research hypotheses.  

The sample population of this survey consists of 147 graduate students from the 

University of Macedonia that took at least one leisure trip in the past, at the tourism 

destination in the district of Halkidiki.  

The results showed that quality of tourist experience and destination branding have 

direct and positive impact on tourists‘ perception of destination competitiveness. 
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Furthermore it appeared that the level of tourist satisfaction affects the perceived 

destination competitiveness. Consequently, the results showed that both the quality of 

tourism experience and the destination branding   have an indirect effect on tourists‘ 

perception of destination competitiveness through the level of overall satisfaction. 

Finally it appeared that destination image and perceived quality as components of the 

destination branding have a positive effect in different time phases of the quality of 

tourist experience.  

Furthermore, based on the research findings the study provides theoretical and 

managerial implications as well as  suggestions for future studies.  

 


