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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το παρόν πόνηµα επιχειρεί να επισηµάνει τη σπουδαιότητα εφαρµογής πρακτικών του 

ηλεκτρονικού µάρκετινγκ (e-marketing) στην προβολή των τουριστικών προορισµών 

και τη διανοµή των τουριστικών προϊόντων τους, και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη 

τουριστική αγορά, καθώς και τη διαχείριση αυτών. Γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, για τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα ερευνών, ο οποίος οδηγεί στην 

κατάρτιση ενός πίνακα κριτηρίων για την αξιολόγηση ιστοσεκίδων τουριστικών 

προορισµών. Βάσει αυτού του πίνακα δηµιουργήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια, τα οποία 

προωθήθηκαν σε µια οµάδα ειδικών, η οποία αξιολόγησε δύο αντιπροσωπευτικά 

δείγµατα ιστοσελίδων, αυτή του Ελληνικού Εθνικού Οργανισµού Τουρισµού και αυτήν 

του αντίστοιχου της Νέας Ζηλανδίας. Η ιστοσελίδα του Ελληνικού ΕΟΤ, θεωρήθηκε 

σηµαντική για µια χώρα όπως η Ελλάδα, βασιζόµενη στον τουρισµό, και η αντίστοιχη 

της Νέας Ζηλανδίας θεωρείται από πολλούς υπόδειγµα ιστοσελίδας ΕΟΤ. Παρατίθενται 

τα συµπεράσµατα, και είναι φανερή η πολύ καλή βαθµολόγηση της, µε συγκίνουσες 

απόψεις από όλους τους ειδικούς.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Α) Στόχος της εργασίας 

 

Το παρόν πόνηµα επιχειρεί να επισηµάνει τη σπουδαιότητα εφαρµογής πρακτικών του 

ηλεκτρονικού µάρκετινγκ (e-marketing) στην προβολή των τουριστικών προορισµών 

και τη διανοµή των τουριστικών προϊόντων τους, και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη 

τουριστική αγορά, καθώς και τη διαχείριση αυτών. 

 

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης, η 

παγκόσµια αγορά σταδιακά µετατοπίζει ένα σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων της 

στο διαδίκτυο για να εκµεταλλευτεί τα οφέλη του. Αυτό είναι ακόµη πιο έκδηλο στην 

τουριστική αγορά, που αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια τη µεγαλύτερη αγορά του 

διαδικτύου. Σε αυτά τα πλαίσια οι ενέργειες µάρκετινγκ της τουριστικής αγοράς, 

συµπεριλαµβανοµένων των τουριστικών προορισµών, οφείλουν να προσαρµοστούν 

στις εξελίξεις και να υιοθετήσουν το διαδίκτυο ως βασικό µέσο. 

 

Λόγω της ευρείας διάδοσης του διαδικτύου, των συγχρόνων τάσεων, της δυνατότητας 

παράκαµψης των ενδιαµέσων αλλά και µιας πληθώρας άλλων παραγόντων που 

αναλύονται στο παρόν πόνηµα, το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ, και συγκεκριµένα το 

τµήµα του που αποκαλείται διαδικτυακό µάρκετινγκ (internet marketing), παρέχει ένα 

συγκριτικό πλεονέκτηµα στην προβολή τουριστικών προορισµών και στη διανοµή των 

αναλόγων προιόντων τους. Υψίστης σηµασίας για την αποτελεσµατική εφαρµογή των 

ενεργειών του διαδικτυακού µάρκετινγκ είναι η κατάρτιση και τήρηση ενός ανάλογου 

σχεδίου µάρκετινγκ (internet marketing plan). 

 

Β) Διάρθρωση της εργασίας 

 

Το παρόν πόνηµα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, µέσα από 

επισκόπηση στη σχετική βιβλιογραφία, γίνεται ανάλυση βασικών τουριστικών εννοιών, 

στις οποίες και θα στηριχθεί  η περαιτέρω ανάλυση του θέµατος στα επόµενα κεφάλαια. 

Πέραν του ορισµού και της ανάλυσης της φύσης του τουρισµού και του τουριστικού 

συστήµατος, ορίζονται και αναλύονται ο τουριστικός προορισµός και οι ιδιαιτερότητές 

του, η τουριστική προσφορά και η τουριστική ζήτηση καθώς και οι παράγοντες 
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επιρροής τους, αναλύεται η οργάνωση της αγοράς του τουρισµού και γίνεται εκτενής 

αναφορά τους εµπλεκόµενους στο τουριστικό σύστηµα. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται το ρόλο του µάρκετινγκ στον τουρισµό, και τα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα των πρακτικών του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ έναντι των 

παραδοσιακών. Επίσης αναλύονται εκτενώς οι παράµετροι του µάρκετινγκ τουριστικών 

προορισµών, η σχηµατοποίηση στρατηγικής και σχεδίου µάρκετινγκ και η εφαρµογή 

του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ στην προώθηση τουριστικών προορισµών. Από τα 

παραπάνω προκύπτουν µια σειρά συµπερασµάτων και προτάσεων προς εξέταση. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αυξανοµένη συµβολή του internet στην 

τουριστική βιοµηχανία και την εξέλιξη αυτής της σχέσης, καθώς και στη χρήση των 

διαδικτυακών πυλών των τουριστικών προορισµών ως εργαλείο ηλεκτρονικού 

µάρκετινγκ. Επίσης παρέχει βασικές αρχές σχεδιασµού τουριστικών ιστοχώρων και 

καταλήγει σε συµπεράσµατα σχετικά µε το σύνολο του κεφαλαίου, αλλά και τις ορθές 

και µη πρακτικές στο σχεδιασµό τουριστικών ιστοχώρων. 

 

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τη σύνθεση ενός διαδικτυακού σχεδίου 

µάρκετινγκ (internet marketing plan), καθώς και παρέχει µια πρόταση κατάρτισης 

internet marketing plan για ένα τουριστικό προορισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 

1.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο τουρισµός συνήθως ορίζεται το ως σύνολο των δραστηριοτήτων ατόµων που 

ταξιδεύουν και διαµένουν εκτός του συνηθισµένου τους περιβάλλοντος για χρονική 

διάρκεια µικρότερη του ενός συνεχούς έτους, για λόγους αναψυχής, επαγγελµατικούς ή 

άλλους, µη σχετιζόµενους µε την άσκηση µιας δραστηριότητας αµοιβώµενης από τον 

τόπο που επισκέπτονται (WTO). Από οικονοµικής σκοπιάς µπορεί να οριστεί ως το 

σύνολο των υπηρεσιών και/ή αγαθών που καταναλώνουν τα άτοµα αυτά µέσα στα 

πλαίσια των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων τους. Αυτός ο τοµέας οικονοµικής 

δραστηριότητας δεν κατατάσσεται εύκολα σε κάποια υπάρχουσα βιοµηχανική 

ταξινόµηση. Μάλιστα, αναφερόµενοι γενικά, ο τουρισµός ενέχει ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων (µεταφορές, διαµονή, εστιατόρια, πολιτιστικές δραστηριότητες, 

αναψυχή) και θα µπορούσε αποτελεσµατικότερα να εξεταστεί και να εκτιµηθεί ως µια 

αγορά παρά ως µια βιοµηχανία. Παρόλα αυτά, λόγω του οικονοµικού µεγέθους του, ο 

όρος τουριστική βιοµηχανία έχει επικρατήσει. Επιπρόσθετα, λόγω των, συγκριτικά µε 

τις υπόλοιπες βιοµηχανίες, µικρών επιπτώσεών του στο περιβάλλον, ο τουρισµός συχνά 

αποκαλείται η άκαπνη βιοµηχανία, ή η βιοµηχανία χωρίς φουγάρα. 

 

Ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, ο 

τουρισµός συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολό 

του αποδίδει περί το 5,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των χωρών της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης και, σε συνδυασµό µε σχετιζόµενες δραστηριότητες, παρέχει το 

6% της συνολικής απασχόλησης (The European e-Business Report, 2002/2003: 158). Η 

ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα ενισχύθηκε από την εντυπωσιακή εξέλιξη των 

µεταφορών και τηλεπικοινωνιών, καθώς και από τη συνεχώς αυξανόµενη διεθνοποίηση 

της  παγκόσµιας  οικονοµίας. 

 

Όπως κάθε οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα, ο τουρισµός λειτουργεί στα 

πλαίσια ενός συστήµατος. Ο όρος σύστηµα παραπέµπει στους στόχους, τα µέσα, τη 

δοµή (οργάνωση), τις εισροές – εκροές, την ανάδραση / αλληλεπιδράσεις και την 

αλληλεξάρτηση των διαφόρων εµπλεκοµένων στον τουρισµό και τα χωρικά πλαίσια 
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στα οποία δραστηριοποιούνται. Στο παρόν πόνηµα τα χωρικά πλαίσια που εξετάζονται 

είναι αυτά του τουριστικού προορισµού. 

 

Στο παρακάτω σχήµα προσδιορίζονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης του τουριστικού 

προορισµού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο µε το σύνολο των 

εµπλεκοµένων (stakeholders) και παρέχεται µια σφαιρική εικόνα του τουριστικού 

συστήµατος. 

 

 
Σχήµα 1: Το τουριστικό σύστηµα. Πηγή: Blue Plan, 1998 (εµπλουτισµένο). 

 

1.2. Τουριστικός προορισµός 

 

Ως τουριστικός προορισµός ορίζεται µια γεωγραφική περιοχή µε φυσικά, αντιληπτά ή 

ακόµη και προσδιορισµένα από την αγορά, σύνορα, η οποία παρουσιάζει κάποια 

τουριστική κίνηση. Ο προσδιορισµός ενός τουριστικού προορισµού µπορεί να γίνει σε 

µάκρο-επίπεδο και σε µίκρο-επίπεδο (Kotler et al., 2002: 648-649). Για παράδειγµα, 

µια χώρα, όπως η Ελλάδα εµπεριέχει πολλούς επί µέρους τουριστικούς προορισµούς. 

Με τη σειρά του, ένας τουριστικός προορισµός, λόγου χάρη η Χίος, µε την οποία θα 

ασχοληθεί σε επόµενο κεφάλαιο το παρόν πόνηµα, εµπεριέχει έναν αριθµό τουριστικών 

προϊόντων που συνδέονται µε αυτόν. 
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Πέραν του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των θελγήτρων του, ένας 

τουριστικός προορισµός εµπεριέχει και το σύνολο των εµπλεκοµένων σε αυτόν, 

αναφορά στους οποίους θα γίνει παρακάτω. Αποτελεί µε λίγα λόγια ένα δυναµικό 

σύνολο, µέρος του ευρύτερου τουριστικού συστήµατος, το οποίο υπόκειται σε εξελίξεις 

και αλλαγές, οι οποίες εξετάζονται µέσα από τη θεωρία του κύκλου ζωής.  

 

Ο κύκλος ζωής ενός τουριστικού προϊόντος ή προορισµού απεικονίζει συγκεκριµένες 

φάσεις στην ιστορία πωλήσεών του οι οποίες καθορίζονται από το ενδιαφέρον και τις 

απαιτήσεις του καταναλωτή (Χρήστου, 1999). Ο κύκλος ζωής αποτελεί ένα 

διαγνωστικό εργαλείο, εξαιρετικής σηµασίας για το σχεδιασµό και το µάρκετινγκ 

τουριστικών προορισµών, για τα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στο επόµενο 

κεφάλαιο. Ως εργαλείο του µάρκετινγκ, βοηθά στην διάγνωση του σταδίου ανάπτυξης 

και κατόπιν στην επιλογή σχεδιασµού και στρατηγικής για τη συνέχεια της πορείας του 

προορισµού και τη λήψη αποφάσεων για τη σωστή του ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη 

τον ανταγωνισµό. 

 

Η θεωρία του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισµού συναντάται για πρώτη φορά 

στο µοντέλο του Butler (1980). Τα έξι βασικά στάδια του κύκλου ζωής απεικονίζονται 

στο παρακάτω σχήµα,. Στο µοντέλο αυτό συναντάµε εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης, τα 

οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις αντιδράσεις των εµπλεκοµένων. Επιπρόσθετα, 

τίθεται το θέµα της φέρουσας ικανότητας στα τελευταία στάδια του κύκλου. 

 

Σχήµα 2: Τα στάδια του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισµού και πιθανά σενάρια εξέλιξης.  

Πηγή: Προσαρµοσµένο από Butler (1980) και Swarbrooke (1999). 
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Η φέρουσα ικανότητα είναι µια έννοια που αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην 

"περιβαλλοντική ικανότητα" µιας περιοχής, δηλαδή την ικανότητα µιας περιοχής να 

απορροφήσει την ανθρώπινη επέµβαση και παρουσία χωρίς την έναρξη µιας 

αµετάκλητης διαδικασίας υποβάθµισης (Abernethy, 2001: 9). Ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Τουρισµού (WTO) την καθόρισε το 1981 ως το "µέγιστο αριθµό 

τουριστών που µπορεί να επισκεφτεί µια ενιαία περιοχή χωρίς την πρόκληση 

καταστροφικών φυσικών, βιολογικών, οικονοµικών ή κοινωνικό-πολιτιστικών 

αποτελεσµάτων στο περιβάλλον, ή µιας απαράδεκτης επιδείνωσης στην ικανοποίηση 

των τουριστών" (Mathieson & Wall, 1982: 184; Buckley, 1999: 706). 

 

Ο κύκλος ζωής ενός προορισµού συνδέεται άµεσα µε τα επίπεδα ανάπτυξής του - όσο 

αναπτύσσεται µια περιοχή τόσο περιπλέκονται οι διαδικασίες και τα προβλήµατα που 

προκύπτουν. Σε γενικές γραµµές, η πορεία του κύκλου ζωής ενός τουριστικού 

προορισµού εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες (Cooper et al., 1998: 114):  

 

 Το βαθµό και τον τύπο ανάπτυξης 

 Την προσπελασιµότητα / προσβασιµότητα του προορισµού 

 Την κυβερνητική πολιτική 

 Τις τάσεις της αγοράς 

 Τους ανταγωνιστές τουριστικούς προορισµούς 

 Τις επενδυτικές δραστηριότητες 

 Τους περιορισµούς της φέρουσας ικανότητας 

 Τις επιπτώσεις του τουρισµού στον προορισµό 

 Την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού 

 

Η θεωρία του κύκλου ζωής προορισµού αποτελεί χρήσιµο πλαίσιο για την κατανόηση 

της εξέλιξης του προορισµού και της αγοράς. Ασφαλώς, υπάρχουν και προβλήµατα 

στην εφαρµογή της. Η πορεία ανάπτυξης µια περιοχής εξαρτάται, όπως 

προαναφέρθηκε, από πολυάριθµους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Άλλη 

µια δυσκολία έγκειται στον προσδιορισµό του ακριβούς σταδίου του προορισµού και 

στη συνέχεια στη λήψη αποφάσεων µε βάση τα στοιχεία / ενδείξεις. Επιπρόσθετα, η 

περίπτωση της λανθασµένη προσέγγισης οδηγεί σε δυσµενή, συνήθως,  αποτελέσµατα. 
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Για την κατανόηση του τουριστικού συστήµατος και της λειτουργίας του µέσα και έξω 

από τα όρια ενός τουριστικού προορισµού, απαιτείται η κατανόηση των βασικών 

συστατικών στοιχείων του - της ζήτησης, της προσφοράς και της οργάνωσης της 

αγοράς του τουρισµού, καθώς και των εµπλεκοµένων σε αυτήν. Η µελέτη και µέτρηση 

των παραπάνω παρέχει σηµαντικές πληροφορίες και είναι καθοριστική για την 

µετέπειτα πορεία του σχεδιασµού. 

 

 

1.3. Τουριστική προσφορά 

 

Η τουριστική προσφορά µιας χώρας είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που 

προτείνονται στον καταναλωτή για να ικανοποιηθεί µια σειρά αναγκών που 

χαρακτηρίζονται ως τουριστικές (Βαρβαρέσος 1998: 87). Ο τουρισµός είναι ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και βιοµηχανιών που προσφέρουν προϊόντα. 

Συνεπώς, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν τα συστατικά της προσφοράς αυτής, 

δεδοµένου ότι η ποιότητα και η ποσότητα αυτών καθορίζουν την επιτυχία του 

τουρισµού σε µια περιοχή (Goeldner & Ritchie, 2003: 332).  

 

Η τουριστική προσφορά διακρίνεται στις δυο ακόλουθες κατηγορίες (Βαρβαρέσος, 

2000: 137): 

 

 Την πρωτογενή τουριστική προσφορά: περιλαµβάνει τους τουριστικούς 

πόρους, φυσικούς  και ανθρωπογενείς, που αποτελούν τη βάση της 

τουριστικής δραστηριότητας (παραλίες, χλωρίδα και πανίδα, µνηµεία, 

πολιτισµός κ.α.). 

 

 Τη δευτερογενή ή απορρέουσα τουριστική προσφορά: περιλαµβάνει τις 

διάφορες ανθρωπογενείς υποδοµές και ανωδοµές µιας περιοχής ή µιας 

χώρας, που δηµιουργήθηκαν είτε για να διευκολυνθεί η εκµετάλλευση 

των τουριστικών πόρων, είτε για άλλους πρωταρχικούς σκοπούς 

(αεροδρόµια, οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, γραφεία ταξιδίων, 

καταλύµατα κ.α.). 

 

Κατά µία άλλη προσέγγιση η τουριστική προσφορά αποτελεί το σύνολο των πόρων, 

φυσικών και περιβαλλοντικών, πολιτισµικών και ιστορικών, ανθρωπογενών (υποδοµές, 
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ανωδοµές), ανθρώπινων (εργατικό δυναµικό, φιλοξενία) και υπηρεσιών που βρίσκονται 

στην διάθεση των τουριστών/καταναλωτών (Κοκκώσης & Τσάρτας, 2001: 73; 

Ζαχαράτος, 2001). 

 

Οι Goeldner και Ritchie (2003) θέτουν ως βασικό συστατικό της τουριστικής 

προσφοράς και την φιλοξενία των ντόπιων, τη γλώσσα, τη θρησκεία και την 

(εργασιακή./επαγγελµατική) συµπεριφορά. Η αξιοποίηση των «πόρων φιλοξενίας» 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στον τουρισµό (Goeldner, Ritchie 2003: 348). Η θέση 

αυτή, αφορά κυρίως τις κοινωνικές βάσεις ενός τουριστικού προορισµού και το ζήτηµα 

του σχηµατισµού τουριστικής συνείδησης των µονίµων κατοίκων/εµπλεκοµένων 

αυτού. 

 

Η σύνθεση και ο χαρακτήρας των στοιχείων της τουριστικής προσφοράς είναι 

καθοριστικά για το βαθµό της ελκυστικότητας του τουριστικού προορισµού. Η επιλογή 

ή µη ενός τουριστικού προορισµού από τους τουρίστες/καταναλωτές για την 

ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά 

από την ποσότητα, την ποιότητα και την ποικιλία των πόρων, υποδοµών και υπηρεσιών 

που διαθέτει ο προορισµός αυτός. 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική προσφορά και κατ’ 

επέκταση την τουριστική κίνηση ενός τουριστικού προορισµού είναι οι εξής: 

 

 Φυσικοί πόροι (κλίµα, φυσικό περιβάλλον). 

 Λοιποί τουριστικοί πόροι (καταλύµατα, συνεδριακά κέντρα, µαρίνες 

κ.α..). 

 Διασύνδεση πόρων και υπηρεσιών για τη δηµιουργία τουριστικού 

προϊόντος. 

 Ποιότητα, ποικιλία, ποσότητα και σύνθεση τουριστικών προϊόντων της 

του τουριστικού προορισµού. 

 Το σύνολο των εµπλεκοµένων στην τουριστική δραστηριότητα του 

προορισµού, οι δραστηριότητες και οι σχέσεις αυτών. 

 Τοπικές κοινωνίες 

 Μάρκετινγκ και διαχείριση τουριστικού προορισµού και προϊόντων 

 Εφαρµογή της τεχνολογίας (π.χ. χρήση διαδικτύου) 
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Για τη βαρύτητα των δύο τελευταίων παραγόντων τόσο στην προσφορά, όσο και στη 

ζήτηση θα γίνει εκτενής αναφορά στο επόµενο κεφάλαιο. Ένας άλλος σηµαντικός 

εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει και διαµορφώνει την τουριστική προσφορά είναι η 

τουριστική ζήτηση, µε τη µορφή τάσεων της αγοράς. Για παράδειγµα, η ζήτηση για 

εξειδικευµένα προϊόντα (ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού) µπορεί να 

λειτουργήσει ως κίνητρο για τους επιχειρηµατίες και τους σχεδιαστές ενός τουριστικού 

προορισµού, για τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών ή για τη 

δηµιουργία νέων. 

 

1.4. Τουριστική ζήτηση 

 

Η τουριστική ζήτηση αντιπροσωπεύει τις ποσότητες των αγαθών και των τουριστικών 

υπηρεσιών που καταναλώνουν οι τουρίστες µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Αυτή η 

ζήτηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε ένα πλήθος οικονοµικών, δηµογραφικών, 

γεωγραφικών και άλλων παραγόντων, που επεξηγούν τη συµµετοχή των ατόµων στις 

τουριστικές µετακινήσεις (Βαρβαρέσος 1998: 35). Η τουριστική ζήτηση 

χαρακτηρίζεται από ετερογένεια καθώς και το τουριστικό προϊόν αποτελεί ένα µείγµα 

υποπροϊόντων. Επίσης, χαρακτηρίζεται από χρονικές και χωρικές συγκεντρώσεις 

(Βαρβαρέσος, 1998). Η χρονική περίοδος του έτους κατά την οποία πραγµατοποιείται 

το ταξίδι, αλλά και η διάρκεια παραµονής του τουρίστα στον προορισµό αποτελούν 

βασικές παραµέτρους µελέτης της ζήτησης. 

 

Η τουριστική ζήτηση σχετίζεται άµεσα µε το κίνητρο της µετακίνησης (Τσάρτας, 

1996). Οι λόγοι που ωθούν ένα άτοµο να ταξιδέψει µπορούν να σχετίζονται µε την 

ξεκούραση, την αναψυχή, την ανάγκη για ανακάλυψη, τις επαγγελµατικές του 

υποχρεώσεις κ.α. Οι ανάγκες του ατόµου καλύπτονται από τις αντίστοιχες µορφές 

τουρισµού, ενώ νέες µορφές δηµιουργούνται λόγω της συνεχούς διαφοροποίησης των 

αναγκών αυτών. Μέσα από τη µελέτη των κινήτρων διαφαίνονται οι νέες τάσεις της 

αγοράς - τουρισµό παραλίας, αναψυχής, αθλητικό, υγείας, επαγγελµατικό, συνεδριακό, 

εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, φυσιολατρικό κ.α.. Είναι εµφανές πως τα κίνητρα των 

τουριστών καθορίζουν άµεσα το προϊόν/µορφή τουρισµού και κατ’ επέκταση τον 

τουριστικό προορισµό που αυτοί επιλέγουν. 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση διαχωρίζονται σε δύο κύριες 

κατηγορίες: τους παράγοντες που σχετίζονται µε τον τουρίστα και τους παράγοντες που 
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σχετίζονται µε τον τουριστικό προορισµό και το σύνολο της προσφοράς του, καθώς η 

προσφορά επηρεάζει σε καθοριστικό βαθµό τη ζήτηση. Ο παρακάτω πίνακας 

συγκεντρώνει τους κυριότερους: 

 

Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση 

Παράγοντες που σχετίζονται µε τον τουρίστα. 

Παράγοντες που σχετίζονται µε τον 

τουριστικό προορισµό / τουριστική 

προσφορά. 

Κίνητρο 

Προσπελασιµότητα  του 

τουριστικού προορισµού 

(πραγµατική και νοητή απόσταση). 

Δηµογραφικά χαρακτηριστικά (εθνικότητα, 

εκπαίδευση, εισόδηµα κ.λπ.). 
 

Συµπεριφορά στον τουριστικό προορισµό 

(κοινωνική συµπεριφορά, δαπάνες, τουριστική 

συνείδηση κ.λπ.). 

Συνολικοί πόροι, υποδοµές-

ανωδοµές, υπηρεσίες και 

αξιοποίηση αυτών. 

 

Ικανοποίηση 

Συνολικοί πόροι, υποδοµές-

ανωδοµές, υπηρεσίες και 

αξιοποίηση αυτών. 

 
Το διαµορφωµένο τουριστικό 

προϊόν 

 

Το µάρκετινγκ και η διαχείριση του 

τουριστικού προορισµού (προϊόν, 

διαφήµιση, προώθηση, τιµές κ.α.). 

 
Πηγές: Goeldner & Ritchie, 2003; Βαρβαρέσος, 1998; Βαρβαρέσος, 2000. 

 

Η τουριστική ζήτηση τέλος εξαρτάται και από µια σειρά εξωγενών παραγόντων, µη 

ελεγχόµενων από τον τουρίστα ή τον προορισµό, όπως φυσικές καταστροφές, 

πολέµους, πολιτική αστάθεια µιας χώρας, αύξηση ανταγωνισµού κ.α. 
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1.5. Οργάνωση της αγοράς του τουρισµού 

 

Όπως όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες, ο τουρισµός έχει την ανάγκη µιας αγοράς 

που να φέρνει σε επαφή τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Πέραν της 

δυνατότητας άµεσης διάθεσης του προϊόντος, η οργάνωση της αγοράς έγκειται κατά 

κύριο λόγο σε ενδιάµεσους φορείς, ο οποίοι λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος 

ανάµεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές και είναι συνήθως υπεύθυνοι για 

την τελική µορφή των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται 

αποτελεσµατικότερα στις ανάγκες των καταναλωτών (Cooper et al., 1993). Στην ουσία 

η τουριστική αγορά αποτελεί τον τρόπο σύνδεσης της τουριστικής προσφοράς µε την 

τουριστική ζήτηση. Η µορφή της οργάνωσης της τουριστικής αγοράς εξαρτάται από το 

βαθµό εµπλοκής του καθενός από τους δραστηριοποιούµενους σε αυτήν στην 

οργάνωση, προώθηση, και διανοµή του τουριστικού προϊόντος (Gartner, 2001; 

Τσάρτας, 1996). Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει την πορεία του τουριστικού 

προϊόντος από τα στάδια της παραγωγής ως τη διανοµή µέσω των δικτύων της 

τουριστικής αγοράς: 

 

 
Σχήµα 3: Παραγωγική διαδικασία του τουριστικού προϊόντος. Πηγή: Σπιλάνης, 2005. 

 

Ο κύριος όγκος των ενδιάµεσων στην τουριστική αγορά παγκοσµίως αποτελείται από 

τους tour operators, αναφορά στους οποίους θα γίνει στην επόµενη ενότητα. Όταν ο 
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βαθµός εµπλοκής των ενδιάµεσων, όπως οι tour operators, είναι αυξηµένος µέσα στην 

τουριστική αγορά (π.χ. εξάρτηση των τουριστικών προορισµών και επιχειρήσεων σε 

µεγάλο βαθµό από τους tour operators, που συνεπάγεται αύξηση των συµβολαίων all 

inclusive και allotment και συνεχή πίεση για µείωση των τιµών), αυτό οδηγεί σε 

επιπτώσεις για τον τουρισµό, κυρίως αρνητικές, όπως: 

 

 Μαζικοποίηση/οµογενοποίηση της αγοράς. 

 Μικρότερη προστιθέµενη αξία ανά µονάδα προϊόντος (διανυκτέρευση). 

 Οικονοµικές διαρροές (αυξηµένη εισαγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, 

ανθρώπινου δυναµικού στον τουριστικό προορισµό). 

 Πίεση στο φυσικό περιβάλλον (αριθµός τουριστών πέραν των ορίων της 

φέρουσας ικανότητας του τουριστικού προορισµού). 

 Κακή ποιότητα προσφερόµενου προϊόντος και υπηρεσιών (ανειδίκευτο 

ανθρώπινο δυναµικό, απόρροια της µαζικότητας και της ανάγκης για 

χαµηλό κόστος). 

 

Από µια άλλη σκοπιά, η εµπλοκή των tour operators στην τουριστική αγορά µπορεί σε 

αρκετές περιπτώσεις να είναι ευνοϊκή τόσο για τους καταναλωτές, µε παροχή 

οικονοµικών τουριστικών προϊόντων, εξασφαλισµένης ποιότητας, όσο και για τον 

τουριστικό προορισµό και τις τοπικές εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, λόγω της βελτίωσης 

της προσπελασιµότητας µέσω των πτήσεων charter και της αυξηµένης τουριστικής 

κίνησης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί στην επιµήκυνση της 

τουριστικής περιόδου (Bastakis et al., 2004). 

 

Παρόλα αυτά, η αγορά του τουριστικού προϊόντος απευθείας από τους παραγωγούς του 

παρέχει στον τουρίστα υψηλότερη αξία, καθώς δύναται να επιλέξει από µια σειρά 

βασικών και συµπληρωµατικών υπηρεσιών πέραν των µαζικά τυποποιηµένων που 

προσφέρει ένας ενδιάµεσος όπως οι tour operators. Με λίγα λόγια, του παρέχεται η 

δυνατότητα εξατοµίκευσης (customization) της τουριστικής του εµπειρίας. Επίσης, η 

απ’ ευθείας πώληση σε µεµονωµένους τουρίστες παρέχει συγκριτικά µεγαλύτερα 

οφέλη στους παραγωγούς του τουριστικού προϊόντος και στον τουριστικό προορισµό. 

Βέβαια, ανάµεσα σε αυτά τα δύο άκρα (κυριαρχία των tour operators – αυτοδυναµία 

τουριστικού προορισµού) υπάρχουν και διάφορα µοντέλα συγκερασµού που κατά 

περίπτωση µπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιτυχή. Βασική προϋπόθεση για όλα τα 

παραπάνω αποτελεί η ύπαρξη ενός τοπικού φορέα επιφορτισµένου µε την οργάνωση, 
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προώθηση και διαχείριση του τουριστικού προορισµού. Εκτενής αναφορά στις 

αρµοδιότητες και τις προτεινόµενες ενέργειες ενός τέτοιου φορέα θα ακολουθήσει στο 

επόµενο κεφάλαιο. 

  

1.6. Εµπλεκόµενοι στον τουρισµό 

 

Οι εµπλεκόµενοι (stakeholders) αποτελούν ένα ευρύ φάσµα συµµετεχόντων στο 

τουριστικό σύστηµα, οι οποίοι έχουν δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις µέσα σε αυτό, 

επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτό και συµβάλουν στην τελική εικόνα του 

προορισµού (Swarbrooke, 1999: 16). Οι εµπλεκόµενοι στον τουρισµό χωρίζονται σε 

οκτώ βασικές οµάδες συµφερόντων. 

 
Σχήµα 4: Οι εµπλεκόµενοι στον τουρισµό. Πηγή: Swarbrooke, 1999: 17. 

 

Ιδιαίτερα σηµαντική, αλλά και αρκετά δύσκολη διαδικασία αποτελεί ο εντοπισµός των 

εµπλεκοµένων. Η δυσκολία οφείλεται στην πολυσύνθετη φύση του τουρισµού και στο 

ευρύ φάσµα οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών και άλλων 

δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει. Έτσι, προκύπτουν πολλές κατηγορίες 
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εµπλεκοµένων, που ποικίλουν ανάλογα µε το επίπεδο εστίασης (περιφέρεια, νοµός, 

δήµος κ.α.). 

 

Σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ο προσδιορισµός και κατόπιν ο συντονισµός των 

εµπλεκοµένων αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο στην έναρξη της διαδικασίας σχεδιασµού 

και ανάπτυξης. Σε αυτό το επίπεδο, οι κύριοι εµπλεκόµενοι αποτελούνται κυρίως από 

µέλη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, τις αναπτυξιακές εταιρείες, τους επιχειρηµατίες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια 

κ.α.) και των άλλων βασικών τουριστικών υπηρεσιών (εστιατόρια, ενοικίαση 

αυτοκινήτων, ξεναγοί κλπ.), τους ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, και τέλος, 

ορισµένες υπηρεσίες υποστήριξης (προµηθευτές, σύµβουλοι επιχειρήσεων κ.α.). 

 

Πρωταρχικό ρόλο στο τουριστικό κύκλωµα  παγκοσµίως διαδραµατίζουν οι tour 

operators, ασκώντας σηµαντική επιρροή στους ανά τον κόσµο τουριστικούς 

προορισµούς. Οι tour operators είναι εταιρείες που ειδικεύονται στην δηµιουργία 

τουριστικών πακέτων τα οποία και προωθούν µέσω τουριστικών πρακτορείων. Το 

µέγεθος των tour operators κυµαίνεται ανάµεσα στις διαστάσεις µικρών επιχειρήσεων 

και µεγάλων πολυεθνικών κολοσσών. Η κύρια δραστηριότητα των tour operators δεν 

είναι η απόκτηση της κυριότητας τουριστικών αγαθών από τους παραγωγούς τους αλλά 

η εξασφάλιση διαθεσιµότητας καταλυµάτων, θέσεων σε µέσα µεταφοράς και άλλων 

τουριστικών και µη υπηρεσιών, µέσω κατάθεσης προκαταβολών. Την διαθεσιµότητα 

αυτή χρησιµοποιούν για να συνθέσουν τουριστικά πακέτα τα οποία πωλούν είτε απ’ 

ευθείας σε οµάδες καταναλωτών είτε µέσω τουριστικών γραφείων, ιδιόκτητων ή 

συνεργατών.  

 

Χάρη στην δυνατότητα που έχουν οι tour operators να δίδουν ικανοποιητικές 

προκαταβολές και στην ιδιότητά τους να εξασφαλίζουν µεγάλους αριθµούς κρατήσεων 

στους προµηθευτές των τουριστικών αγαθών, επιτυγχάνουν χαµηλά κόστη αγοράς 

«πρώτων υλών», µε αποτέλεσµα τα πακέτα που συνθέτουν να έχουν αρκετά χαµηλό 

κόστος παραγωγής. 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων των tour operators είναι:  

 

 Η δηµιουργία ανταγωνιστικών τουριστικών πακέτων 
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 Η επιδίωξη χαµηλών τιµών από τους προµηθευτές, τόσο για τα πακέτα, 

όσο και για τους µεµονωµένους καταναλωτές 

 Η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε καταναλωτές, όταν αυτό είναι 

δυνατό και όταν υπάρχει διάθεση από πλευράς αγοραστών να 

πληρώσουν για τις υπηρεσίες αυτές 

 

Με τη δράση τους ως ενδιάµεσοι, οι tour operators συνδέουν την τουριστική προσφορά 

και την τουριστική ζήτηση, και κρατούν έτσι τον ουσιαστικό ρόλο της διαµεσολάβησης 

στην κυκλοφορία των τουριστικών προϊόντων και των πληροφοριών µεταξύ αυτών των 

δύο αντισυµβαλλοµένων - αποτελούν δε την κύρια πηγή πληροφοριών που συµβάλλει 

στη δηµιουργία της εικόνας βάσει της οποίας επιλέγουν οι τουρίστες προορισµό 

(McLellan & Foushee, 1983). Έχοντας τους παραγωγούς και τους καταναλωτές 

εξαρτώµενους από τις υπηρεσίες τους σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και τις 

συναλλαγές µεταξύ τους, οι tour operators διατηρούν ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτηµα 

απέναντι και στους  δύο, σε ό,τι έχει να κάνει µε την διανοµή και την πώληση των 

προϊόντων του τουρισµού. Αυτό γίνεται εντονότερα αντιληπτό στην περίπτωση µικρών 

επιχειρήσεων ή αποµονωµένων προορισµών, µε περιορισµένα ή ανεπαρκή ιδιόκτητα 

δίκτυα διανοµής, οι οποίες πέφτουν εύκολα θύµατα εξάρτησης των tour operators στην 

προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις αποµακρυσµένες τουριστικές αγορές. Μερικές 

µάλιστα αναπτυσσόµενες χώρες ή και µικρά νησιά εξαρτώνται έντονα ή και σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου από τους tour operators για την προσέλκυση τουριστών. 

 

Όντας το κύριο κανάλι µέσω του οποίου οι πληροφορίες για τις προτιµήσεις των 

καταναλωτών φθάνουν στους παραγωγούς, και οι υπηρεσίες φθάνουν στις αγορές, οι 

tour operators είναι σε θέση να γνωρίζουν τα επίπεδα και τις τάσεις της τουριστικής 

προσφοράς και ζήτησης για τα τουριστικά προϊόντα και παίζουν έτσι ένα σηµαντικό 

ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Οι 

µελέτες που έχουν κατά καιρούς πραγµατοποιηθεί δείχνουν ότι η ροή  των 

πληροφοριών που υφίσταται µε αυτή τη µορφή είναι συχνά ανεπαρκής και ελεγχόµενη 

και έτσι, τονίζεται ακόµη περισσότερο ο κρίσιµος ρόλος και η σηµασία των tour 

operators στον επηρεασµό της εξέλιξης της αγοράς και κυρίως προς τις κατευθύνσεις 

προς τις οποίες αυτή θα κινηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: INTERNET ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

2.1. Η συµβολή του internet στον τουρισµό 

 

Ο τουρισµός είναι όχι µόνο µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες στον κόσµο, αλλά και 

το κορυφαίο τµήµα της διαδικτυακής αγοράς, αποτελώντας 11% των γενικών 

πωλήσεων στο internet από το 1998. Το ηλεκτρονικό εµπόριο στον τουρισµό απαριθµεί 

$13 δισεκατοµµύρια κατά το 1999 (Forrester Research, 1999). Η διαδικτυακή 

ταξιδιωτική αγορά βιώνει µια συνεχή αύξηση, µε προβαλλόµενα κέρδη ύψους $30 

δισεκατοµµυρίων για το 2006. Κατά το έτος 2003 πάνω από 30% των διαδικτυακών 

πωλήσεων προέρχονταν από ταξιδιωτικές αγορές, συµπεριλαµβανοµένων τουριστικών 

προϊόντων, καθώς κέρδη διαφήµισης από ιστοχώρους ταξιδιωτικού περιεχοµένου. Για 

το έτος 2005 υπολογίζεται ότι πάνω από το 25& των συνολικών ξενοδοχειακών 

κρατήσεων πραγµατοποιήθηκαν µέσω του internet, ενώ άλλο ένα 25% 

πραγµατοποιήθηκε µε συµβατικούς τρόπους αλλά επηρεάστηκε άµεσα από το internet. 

Αυτό το ποσοστό εκτιµάται να φτάσει το 29% το 2006, ενώ οι συνολικές ταξιδιωτικές 

κρατήσεις µέσω internet εκτιµώνται να ξεπεράσουν το 35% µέσα στα επόµενα δύο 

χρόνια και µέχρι το 2009 οι  ξενοδοχειακές κρατήσεις µέσω internet να ξεπεράσουν το 

50% των συνολικών (PhoCusWright, 2005). 

 

Ο αριθµός ταξιδιωτών που χρησιµοποιούν το internet για σχετικούς µε τον τουρισµό 

και άλλους λόγους ξεπερνά τα 70 εκατοµµύρια, τα µισά από τα οποία συµβουλεύονται 

το internet για να πάρουν πληροφορίες για τους τουριστικούς προορισµούς ή για να 

ελέγξουν τιµές και προγράµµατα (Travel Industry Association of America, 1999). Ο 

αριθµός των διαδικτυακών ταξιδιωτικών κρατήσεων σηµείωσε αύξηση 80% από το 

1998 στο 1999, µε 11 εκατοµµύρια κρατήσεις (PhoCusWright, 1999). Ο τουρισµός 

παραµένει µια από τις δηµοφιλέστερες κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου, µε 45 τοις 

εκατό των διαδικτυακών αγοραστών να δηλώνουν πως πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές 

τουριστικές αγορές.  Αυτές τις ξεπερνούν µόνο οι ηλεκτρονικές πωλήσεις βιβλίων, µε 

54 %.  

 

Σύµφωνα µε µια έρευνα του BizRate.com (1999), το 85% των ερωτηθέντων σκοπεύει 

να χρησιµοποιήσει το internet αποκλειστικά ή από κοινού µε µη διαδικτυακές µεθόδους 

για αεροπορικές κρατήσεις (90% όσων προγραµµατίζουν να αγοράσουν µέσω internet 

ταξιδιωτικά προϊόντα), κρατήσεις καταλυµάτων (52%), ενοικίαση οχηµάτων (42%) για 
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ταξίδι µε σκοπό τις διακοπές. Περισσότεροι από το 75 % των ερωτηθέντων δήλωσαν 

ότι οι εκπτώσεις θα τους παρακινούσαν να πραγµατοποιήσουν τις µελλοντικές 

ταξιδιωτικές κρατήσεις τους διαδικτυακά. Το 39% δήλωσε πως συστήµατα 

επιβράβευσης πόντων όπως το frequent flyer miles πολλών αεροπορικών εταιριών θα 

ήταν επίσης µια ισχυρή επιρροή.                                 

 

Η Cyveillance το 1999 υπολόγιζε το σύνολο των ταξιδιωτικών ιστοχώρων στο internet 

σε 116.000. Με βάση την ανάλυση, υπολόγιζε ότι µόνο περίπου 6.500 ταξιδιωτικοί 

ιστοχώροι (6%) είναι εµπλεκόµενοι στο ηλεκτρονικό εµπόριο, δηλαδή προσφέρουν τη 

δυνατότητα για διαδικτυακές συναλλαγές. Οι διαδικτυακές εταιρίες που εργάζονται ως 

µεσάζοντες και γραφεία ταξιδίων θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την ηλεκτρονική 

τουριστική αγορά. Υπάρχει ήδη άγριος ανταγωνισµός µεταξύ των µεσαζόντων και των 

ξενοδοχείων, των αερογραµµών, και των επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Οι 

παραδοσιακές, διαδικτυακές επιχειρήσεις, όπως το HRN (Hotel Reservation Network – 

Δίκτυο Κρατήσεων Ξενοδοχείων), µετέφεραν το µέχρι πρότινος τηλεφωνικό σύστηµα 

κρατήσεών τους στο internet για να ανταγωνιστούν.  Το HRN έθεσε σε λειτουργία τον 

ιστοχώρο του το 1995. Το 1998 έλαβε το 45% των κρατήσεών του µέσω internet ενώ το 

1999 αυτό το µέγεθος έφθασε στο 80%. Εκείνη την περίοδο, τα γραφεία ταξιδίων και οι 

µεσάζοντες αποτελούσαν το περισσότερο από το µισό διαδικτυακό τουριστικό κέρδος 

(PhoCusWright, 1999): 54% τα γραφεία ταξιδίων, 25% οι αερογραµµές, 13% τα 

ξενοδοχεία, 8% οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων. 

 

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζουν να 

βρίσκονται στην κορυφή των πωλήσεων του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

2.2. Το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ (e-marketing) 

 

Το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ (e-marketing), γέννηµα της εποχής της πληροφορίας, είναι 

στην ουσία η εφαρµογή τεχνολογιών για τη δηµιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας 

και διανοµής στην αγορά. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαµβάνουν το διαδίκτυο (internet) 

και τους ιστοχώρους (websites), το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), τις ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδοµένων, τα ασύρµατα δίκτυα και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, την 

ψηφιακή τηλεόραση κ.α. Σκοπός του είναι η συµβολή σε δραστηριότητες του 

µάρκετινγκ µε στόχο τον εντοπισµό και την απόκτηση πελατών, µέσα από τη βελτίωση 

της γνώσης πάνω στους πελάτες (προφίλ, συµπεριφορά, κίνητρα, πιστότητα) και την 
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παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται  στις 

προσωπικές ανάγκες του καθενός (Chaffey, 2003). 

 

Το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ συχνά ταυτίζεται µε το διαδικτυακό µάρκετινγκ (internet 

marketing), καθώς το µεγαλύτερο µέρος των εφαρµογών του σχετίζεται µε το internet. 

Βασικά πλεονεκτήµατά του είναι η διάδοση του internet ως µέσο εύρεσης πληροφοριών 

και πραγµατοποίησης αγορών και το συγκριτικά χαµηλό κόστος, εκτενής αναφορά στα 

οποία θα γίνει παρακάτω στο κεφάλαιο, και η δυνατότητα χρήσης πολυµέσων 

(multimedia). Τα πολυµέσα στην ουσία συνιστούν συνδυασµό διαφόρων µέσων, όπως 

κειµένου, γραφικών, ήχου, κινούµενων εικόνων, βίντεο, µέσων δηλαδή που επιδρούν 

σε διαφορετικές αισθήσεις (όραση, ακοή) για την παρουσίαση των πληροφοριών, και 

ενοποιηµένη παραγωγή, παρουσίαση, επικοινωνία και αποθήκευσή τους µέσω 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. (Βλαχοπούλου, 2003). Άλλο ένα χαρακτηριστικό που 

αποτελεί και βασικό πλεονέκτηµα των πολυµέσων είναι η δυνατότητα της 

αλληλεπίδρασης του χρήστη/καταναλωτή µε αυτά και τον παρέχοντα την πολυµεσική 

εφαρµογή (Bullinger et al., 1992). Τα πολυµέσα µε τη δυνατότητα προσέλκυσης 

περισσοτέρων αισθήσεων και της αλληλεπίδρασης µέσα από ένα ευχάριστο και 

διασκεδαστικό τρόπο έχουν ως αποτέλεσµα αισθητά υψηλότερα ποσοστά προσοχής, 

εκµάθησης και συγκράτησης των µεταδιδόµενων πληροφοριών (Fietz, 1995), 

καθιστώντας τα ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εργαλείο του µάρκετινγκ. Τέλος, η 

χρήση πολυµέσων στο µάρκετινγκ δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης διαφόρων 

συναλλαγών µεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών, όπως της επικοινωνίας, της 

διανοµής και της εµπορικής διεκπεραίωσης (Βλαχοπούλου, 2003). Στον παρακάτω 

πίνακα γίνεται µια αναλυτική σύγκριση του παραδοσιακού (συµβατικού) και του 

ηλεκτρονικού µάρκετινγκ: 
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Πίνακας 2: Σύγκριση παραδοσιακού και ηλεκτρονικού µάρκετινγκ 

Λειτουργίες Παραδοσιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

Έρευνα αγοράς 

Χρησιµοποιεί πρωτογενείς 

έρευνες για τη συλλογή 

στοιχείων των καταναλωτών 

και ανταγωνιστών κάθε 

αγοράς, δευτερογενή στοιχεία 

από εταιρίες ερευνών. 

Απευθείας ερωτηµατολόγια 

και έρευνα διαθέσεων 

καταναλωτών µέσω του 

διαδικτύου µε τη βοήθεια 

των πελατών, 

διαλογικότητα-

αλληλεπίδραση, έγκαιρη 

ενηµέρωση. 

Τµηµατοποίηση 

αγοράς 

Διακρίνει σε επί µέρους 

τµήµατα βάσει δηµογραφικών 

και ψυχογραφικών 

χαρακτηριστικών των 

υπαρχόντων ή πιθανών 

πελατών, µεταχειρίζεται ίδια 

καταναλωτές µε παρόµοιο 

προφίλ. 

Χρησιµοποιεί δεδοµένα 

τρέχουσας συµπεριφοράς 

καταναλωτών και διακρίνει 

βάσει στατιστικών µεθόδων 

το δυναµικό και την αξία 

του κάθε ατόµου. 

Πολιτική προϊόντων  

Η ανάπτυξη των προϊόντων 

βασίζεται στην τεχνολογία και 

το σύστηµα παραγωγής της 

επιχείρησης, στην καλύτερη 

περίπτωση γίνεται δοκιµή του 

προϊόντος και µετά εισαγωγή 

του στην αγορά. 

Η ανάπτυξη των προϊόντων 

γίνεται βάσει των επιταγών 

του καταναλωτή, 

αµφίδροµη, 

αλληλεπιδραστική 

επικοινωνία για την 

εισαγωγή νέων προϊόντων 

και την τροποποίηση 

παλαιών. 
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Λειτουργίες Παραδοσιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 

Συγκέντρωση επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας σε έναν 

κλάδο. 

Ανάπτυξη επιχειρήσεων 

έντασης πληροφοριών και 

δυνατότητα επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας σε 

περισσότερους κλάδους 

ταυτόχρονα. 

  

Αυξηµένο ενδιαφέρον για 

προϊόντα έντασης 

πληροφοριών. 

  

Παρουσίαση 

χαρακτηριστικών προϊόντων 

στην ηλεκτρονική σελίδα 

της επιχείρησης. 

  

Υποστήριξη προϊόντων µετά 

την πώληση on-line (service 

hot-line) 

Πολιτική τιµών 

Δυνατή η διαφοροποίηση 

τιµών, έλλειψη της διαφάνειας 

των αγορών. 

 

Δυνατή η µείωση των τιµών 

λόγω συµπίεσης του 

κόστους µεσαζόντων, 

ανάπτυξη διαφάνειας τιµών 

ανάµεσα στις διάφορες 

αγορές, διαµόρφωση των 

τιµών ανάλογα µε τις 

επιλογές σε στοιχεία του 

προϊόντος, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του πελάτη. 
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Λειτουργίες Παραδοσιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 

Η αναγραφή τιµών και ειδικών 

εκπτώσεων για την ενηµέρωση 

των πελατών σε 

τιµοκαταλόγους και 

διαφηµιστικά ανεβάζει το 

κόστος λόγω αναγκαίας 

ανατύπωσης σε περίπτωση 

αλλαγής τιµών. 

Οι αλλαγές τιµών και 

ειδικών προσφορών 

προβάλλονται µέσω του 

διαδικτύου µε οικονοµικό 

τρόπο (εύκολες αλλαγές). 

Πολιτική προβολής 

Ο σχεδιασµός της προβολής 

γίνεται βάσει του µέσου όρου ή 

του χαρακτηριστικού τύπου 

της αγοράς-στόχου. 

 

Αµφίδροµη επικοινωνία. 

 

 

Τα κλασσικά µέσα 

ενηµέρωσης οδηγούν σε 

απρόσωπη επικοινωνία. 

 

Καθοδήγηση και επιλογή 

από το χρήστη. 

 

 

Ο αποδέκτης των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων 

αρνείται να απορροφήσει τις 

πληροφορίες του µηνύµατος 

λόγω πληθώρας µηνυµάτων. 

 

Τεχνικές προσέλκυσης 

ωφέλειας. 

 

 

Τεχνικές επανάληψης και 

πειθούς. 

 

Ανάπτυξη ελκυστικών 

ηλεκτρονικών σελίδων και 

συνεχής ανανέωσή τους. 
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Λειτουργίες Παραδοσιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 

Μονόδροµος επικοινωνίας, 

εκτός των περιπτώσεων της 

προσωπικής πώλησης, όπου ο 

πωλητής αναλαµβάνει την 

ευθύνη των σχέσεων µε τον 

πελάτη. 

 

Παρακολούθηση των 

διαδροµών του χρήστη και 

προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος του µε άµεσο 

τρόπο. 

 

 

Δυσκολίες µέτρησης 

αποτελεσµατικότητας 

διαφήµισης. 

Απόκτηση δείγµατος ή 

πληροφοριακού υλικού 

(downloads, free downloads, 

demos). 

 

  

Δυνατότητες µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητας των 

µηνυµάτων. 

 

Πολιτική διανοµής 

Εξαρτάται από την επιλογή 

των µεσαζόντων και τους 

πωλητές της επιχείρησης. 

Δυνατότητα ηλεκτρονικής 

διάθεσης ορισµένων 

προϊόντων. 

 

  

Ανάπτυξη εταιριών 

διανοµής – φυσικής 

µεταφοράς – παράδοσης 

προϊόντων που 

υποκαθιστούν τις 

λειτουργίες των µεσαζόντων 

σε θέµατα παράδοσης 

προϊόντων. 
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Λειτουργίες Παραδοσιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

Έλεγχος µάρκετινγκ 

Επικεντρώνεται στην 

παρακολούθηση µεριδίου 

αγοράς, πωλήσεων και 

κέρδους. 

Επικεντρώνεται στη 

διατήρηση πελατών, 

απόκτηση νέων πελατών, 

βάση δεδοµένων για την 

παρακολούθηση της αξίας 

του κάθε πελάτη. Δυναµικός 

έλεγχος. 

 

 

 

Είναι καταφανής η αυξανόµενη ζήτηση όσον αφορά το µάρκετινγκ τουριστικών 

προορισµών, καθώς αυξάνονται ολοένα οι προσδοκίες των επισκεπτών και ο 

ανταγωνισµός µεταξύ τουριστικών προορισµών (Pike, 2004). Οι συνεργασία στο 

µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών είναι ένας σηµαντικός παράγοντας, καθώς οι 

περισσότεροι τουριστικοί προορισµοί ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο. Η υπεροχή 

των µικρών επιχειρήσεων στους τουριστικούς προορισµούς και η ποικιλοµορφία των 

στόχων στους µεγαλύτερους οργανισµούς αποτελούν εµπόδιο στην εφαρµογή 

στρατηγικού µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών (Scott et al, 2000). Επιπρόσθετα, οι 

λειτουργίες και οι δραστηριότητες του µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών πρέπει να 

υποστηρίζονται από ένα Οργανισµό Διαχείρισης Τουριστικού Προορισµού (Destination 

Management Organization – DMO), ο οποίος πρέπει να στοχεύει: α) στη διαχείριση του 

τουριστικού συστήµατος, β) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 

τουριστικής βιοµηχανίας, γ) στη βελτίωση της ελκυστικότητας του τουριστικού 

προορισµού, δ) στην αύξηση των επιδόσεων του τουριστικού προορισµού και ε) στην 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών µάρκετινγκ. Ένα καλό παράδειγµα 

επιτυχηµένου DMO είναι ο ‘Tourismo de Barcelona’, µια οργανωτική δοµή που 

κατέστησε δυνατό για την πόλη της Βαρκελώνης να αποκτήσει ένα κοινό όραµα και 

κοινή στρατηγική, οδηγώντας την έτσι σε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα (Loukaras, 

2005). Πρόσφατες µελέτες έχουν τονίσει το σηµαντικό ρόλο που µπορούν να 

διαδραµατίσουν η διαχείριση γνώσεων (knowledge management) και οι τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών (information and communication technologies – ICT) 

σε συνεργασίες και άλλες κοινές δράσεις στο χώρο του µάρκετινγκ τουριστικών 

προορισµών (Yau et al, 2000; Scott et al, 2000; Pyo et al, 2002; Riege et al, 2002; 
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Mistilis & Daniele, 2005). Είναι προφανές ότι η εφαρµογή µιας στρατηγικής 

µάρκετινγκ καθιστά το συντονισµένο µάρκετινγκ όλων των εµπλεκοµένων µελών 

εφικτό. Αυτή η εφαρµογή περιλαµβάνει τη διασύνδεση των τουριστικών θελγήτρων, 

δραστηριοτήτων, υποδοµών και υπηρεσιών και των ποικίλων και ολοένα αυξανόµενα 

κατακερµατισµένων τουριστικών αγορών. 

 

Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, κρίνεται σηµαντικό να γίνει µνεία στα  ακόλουθα  

ζητήµατα: 

 

 Οι DMO οφείλουν να διασφαλίσουν πως ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 

πληροφοριών µάρκετινγκ κρατά ενήµερη τη διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασµού και η οργανωτική φιλοσοφία είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται στις τάσεις της αγοράς και να είναι ενεργή στον 

εντοπισµό νέων στρατηγικών κατευθύνσεων (Ritchie & Ritchie, 2002). 

 Η τµηµατοποίηση είναι µια πολύτιµη στρατηγική µάρκετινγκ. Αποτελεί 

ένα µέσο για την επίτευξη του αποτελεσµατικού εντοπισµού των πόρων 

σε ένα ολοένα αυξανόµενα ανταγωνιστικό περιβάλλον (Crawford-

Welch, 1996). Στην τουριστική βιοµηχανία, η ποικιλοµορφία των 

τουριστικών προορισµών, προϊόντων και πελατών, δικαιολογεί την 

εκτεταµένη χρήση µεθόδων τµηµατοποίησης ως στρατηγικά εργαλεία. 

Μεταξύ αυτών των τεχνικών, η τµηµατοποίηση οφέλους χαίρει ευρείας 

χρήσης στην τουριστική έρευνα, καθώς και ευρείας εκτίµησης σε 

κύκλους ακαδηµαϊκών αλλά και επαγγελµατιών (Frochot & Morisson, 

2000). 

 Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι τουριστικοί προορισµοί ανά τον 

κόσµο εφάρµοσαν σταδιακά στρατηγικές διαφοροποίησης προϊόντος και 

branding, ανταποκρινόµενοι στην ωρίµανσή τους. Αυτό το ζήτηµα δεν 

έχει τεθεί ακόµη στην συντριπτική πλειοψηφεία των ελληνικών 

τουριστικών προορισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των νησιωτικών, 

όπως η Χίος. 

 Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, καταφαίνεται πως οι DMO θα 

µπορούσαν να ωφεληθούν σηµαντικά από µια στρατηγική εφαρµογή των 

ICT. 
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2.3. Εφαρµογή του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ στην προώθηση τουριστικών 

προορισµών 

 

Η ραγδαία εξέλιξη των ICT, και κυρίως του διαδικτύου (internet) και του παγκοσµίου 

ιστού (World Wide Web – WWW), έχει δηµιουργήσει προκλήσεις και αλλαγές για την 

τουριστική βιοµηχανία (Sheldon, 1997; Fesenmaier et al, 2004). Οι εφαρµογές ICT 

διαπερνούν κάθε πτυχή του τουριστικού µάρκετινγκ. Το ραγδαίως εξελισσόµενο 

περιβάλλον, κυρίως λόγω του internet, αναγκάζει τους DMO να εφαρµόζουν νέες 

επιχειρησιακές µεθόδους τάχιστα, να αναπτύσσουν νέα δίκτυα και συνεργασίες και να 

είναι δηµιουργικοί στο πεδίο του µάρκετινγκ. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 το 

internet και τα συστήµατα ηλεκτρονικού µάρκετινγκ ήρθαν να κυριαρχήσουν στη 

στρατηγική σκέψη όλης της τουριστικής βιοµηχανίας (O’Connor, 1999; Buhalis, 2002). 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (World Tourism Organization – WTO) (2000) 

επεσήµανε τις σηµαντικές προκλήσεις και επιδράσεις στην τουριστική βιοµηχανία κατά 

την εποχή της πληροφορίας και την ανάγκη της επίτευξης συνεργασιών µεταξύ 

ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα που θα βοηθήσουν την τουριστική βιοµηχανία στην 

υλοποίηση των βέλτιστων στρατηγικών προώθησης. 

 

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι ICT επηρεάζουν σχεδόν κάθε πτυχή του µάρκετινγκ 

και τα κύρια στάδια στο µείγµα του µάρκετινγκ. Το internet προσφέρει ένα νέο, 

δυναµικό και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εργαλείο, που αλλάζει τον τρόπο που οι 

εµπλεκόµενοι µε το µάρκετινγκ καθορίζουν τις µεταβλητές του µείγµατος του 

µάρκετινγκ (Middleton, 2001; Kotler, 2003; Siegel, 2003). Ο ψηφιακός χώρος της 

αγοράς όχι µόνο αποφέρει πολλαπλασιασµός των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 

και νέες µεθόδους µάρκετινγκ. Οι ICT µειώνουν δραστικά το κόστος του µάρκετινγκ, 

παρακάµπτουν τους ενδιάµεσους και επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις µάρκετινγκ 

(Rayport & Jaworski, 2001; Fesemaier et al, 2004). 

 

Οι ώριµοι τουριστικοί προορισµοί, όπως οι περισσότερο νησιωτικοί προορισµοί της 

Ελλάδας, ελέγχονται συνήθως κατά ένα µεγάλο ποσοστό από τους tour operators. Η 

χρήση του internet ως ένα εµπορικό εργαλείο έχει προσφέρει στην πλευρά της 

προσφοράς ένα εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας, µάρκετινγκ και διανοµής, το οποίο 

µπορεί να φανεί αρκετά ισχυρό ώστε να εκτοπίσει ενδιάµεσους όπως οι tour operators. 

Σε τοπικό επίπεδο, η κατάλληλη προσέγγιση και χρήση των ICT µπορεί να συνεισφέρει 

σηµαντικά σε ποικίλα πεδία: εφαρµογές µάρκετινγκ, τοπική δικτύωση, καθιέρωση ενός 
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συστήµατος διαχείρισης του τουριστικού προορισµού, συνεταιριστικό µάρκετινγκ 

τουριστικών επιχειρήσεων µικρού και µεσαίου µεγέθους. 

 

2.4. Οι διαδικτυακές πύλες των τουριστικών προορισµών ως εργαλείο e-marketing 

 

Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι η αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών για τον 

προγραµµατισµό ενός ταξιδιού είναι πιθανό να πάρει περισσότερο και να περιλάβει τη 

χρήση περισσότερων πηγών πληροφοριών από την αναζήτηση πληροφοριών για τα 

περισσότερα άλλα καταναλωτικά προϊόντα (Fodness & Murray, 1998).  

 

Η τουριστική βιοµηχανία χαρακτηρίζεται από την προσφορά της για συµπληρωµατική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αυτό είναι παρόµοιο µε τη βιοµηχανία υπολογιστών, 

όπου ένας αγοραστής αγοράζει συχνά ένα σύνολο αγαθών που κατασκευάζονται από 

διαφορετικές επιχειρήσεις. Παραδείγµατος χάρη, οι κατασκευαστές του υπολογιστή, 

του εκτυπωτή και του λογισµικού είναι συχνά διαφορετικοί. Οµοίως, ένας τουρίστας θα 

χρησιµοποιήσει ένα αεροπορικό ταξίδι, ένα ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο, ένα δωµάτιο 

ξενοδοχείου, καθώς και θα αγοράσει γεύµατα. Διαφορετικές επιχειρήσεις παρέχουν 

κάθε µία από αυτές τις υπηρεσίες. Ο στόχος του τουρίστα είναι να έχει µια ευχάριστη 

εµπειρία. Ένας κατάλληλα σχεδιασµένος ιστοχώρος µπορεί να διευκολύνει τον 

προγραµµατισµό των τουριστών, βοηθώντας να εξασφαλίσουν τη λήψη των σωστών 

επιλογών και την αποκόµιση µιας ευχάριστης εµπειρίας. Μπορεί επίσης να χρησιµεύσει 

ως σηµείο διανοµής για όλες τις υπηρεσίες που θα χρειαστούν καθώς προγραµµατίζουν 

τις διακοπές τους.  

 

Οι τουριστικοί προορισµοί προκύπτουν ως εµπορικά σήµατα (brands) µε µορφή 

οµπρέλας, και θα πρέπει να προωθηθούν στη διεθνή αγορά ως µια ενιαία οντότητα για 

κάθε αγορά-στόχο που προσπαθούν να προσελκύσουν. Η επικείµενη παγκοσµιοποίηση 

και η συγκέντρωση της προσφοράς αυξάνουν το επίπεδο του ανταγωνισµού και 

απαιτούν νέες στρατηγικές διαδικτυακού µάρκετινγκ για τους τουριστικούς 

προορισµούς. Ως εκ τούτου, οι DMO ολοένα και περισσότερο πρέπει να εντοπίζουν 

αγορές οπής (niche markets) και να αναπτύσσουν την αλληλεπίδρασή τους µε τους 

τουρίστες.  

 

Η στρατηγική διανοµής/κατανοµής των τουριστικών προϊόντων πρέπει να ακολουθήσει 

µια προσέγγιση προσανατολισµένη στους πελάτες. Ένα κάθετο σύστηµα µάρκετινγκ 
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είναι απαραίτητο, που να συγκεντρώνει ένα σύνολο προϊόντων σχετικών µε κάθε 

τουριστικό προορισµό, διαθέσιµα προς επιλογή. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε τόπος που 

αποτελεί τουριστικό προορισµού πρέπει να έχει έναν ειδικά σχεδιασµένο ιστοχώρο που 

να ενεργεί ως πύλη στον τουριστικό προορισµό, παρά να στηριχθεί απλώς σε έναν 

αριθµό διάσπαρτων µεµονωµένων ιστοχώρων που έχουν δηµιουργηθεί εν µέρει ή και 

αποκλειστικά για τον εν λόγω τουριστικό προορισµό από την τουριστική βιοµηχανία. 

Είναι γεγονός οι πελάτες προτιµούν αγορές που να µην απαιτούν περισσότερες από µία 

στάσεις (one-stop shopping).  

 

Η διαδικτυακή πύλη του τουριστικού προορισµού οφείλει να αναπτυχθεί από τον 

εκάστοτε DMO σε συνεργασία µε τους σηµαντικότερους τοπικούς εµπλεκόµενους στην 

αγορά, µέσω µιας συµβατικής ή εταιρικής προσέγγισης. Αυτό συνεπάγεται συνδέσεις 

από και προς τους ιστοχώρους των άλλων οργανώσεων που έχουν σχέση µε τον 

τουριστικό προορισµό. Οι συνεργασίες είναι σηµαντικές επειδή µε την οικοδόµηση 

σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις οι DMO αποκτούν πρόσβαση στους καταναλωτές τους, 

βοηθώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη γκάµα των προσφερόµενων 

προϊόντων τους. Επιπλέον, η δηµιουργία ιστοχώρων από σηµαντικούς 

ενδιάµεσους/φορείς του τουρισµού είναι επίσης σηµαντική δεδοµένου ότι αυτοί 

επιτρέπουν στον ηλεκτρονικό επισκέπτη την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε τον 

τουριστικό προορισµό που παρέχονται από τους ιστοχώρους των DMO και να 

συγκρίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους ανταγωνιζόµενους τουριστικούς 

προορισµούς, προκειµένου να λάβει την απόφασή του/της. 

 

Μια διαδικτυακή πύλη µάρκετινγκ ενός τουριστικού προορισµού πρέπει να παρέχει τις 

πληροφορίες για τέσσερα βασικά ζητήµατα που απασχολούν τον εν δυνάµει επισκέπτη 

του:  

 

 Πώς να φθάσει εκεί (π.χ. αεροπορικό ταξίδι)   

 Μετακίνηση εντός του προορισµού (π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτων)   

 Μέρη διαµονής (π.χ. ξενοδοχειακό κατάλυµα)   

 Δραστηριότητες (π.χ. µέρη για να επισκεφθεί, να δειπνήσει, να ψωνίσει, 

τοπικά γεγονότα και δρώµενα)   

 

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνοδεύονται από συστήµατα ένδειξης διαθεσιµότητας 

και κρατήσεων. Αυτά µπορούν να παρασχεθούν των συνδέσεων µε άλλους ιστοχώρους 
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όπως του HRN, του Internet Travel Network, ή της WorldRes Company. Ο τελευταίος 

ιστοχώρος έχει ουσιαστικά λειτουργία business-to-business, δεδοµένου ότι εξυπηρετεί 

πρώτιστα άλλες διαδικτυακές επιχειρήσεις. Η WorldRes παρέχει έναν κατάλογο 

διαθέσιµων δωµατίων και τιµών απαρτιζόµενο από 8.600 συνεργαζόµενα µε αυτήν 

ξενοδοχεία σε περίπου 900 ιστοχώρους, συµπεριλαµβανοµένων διαδικτυακών πυλών 

όπως το Yahoo! και η America Online, αλλά κυρίως ταξιδιωτικούς ιστοχώρους. Όταν 

ένας καταναλωτής επισκέπτεται έναν από εκείνους τους ιστοχώρους και πραγµατοποιεί 

µια κράτηση, η συναλλαγή αναφέρεται στη WorldRes και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο 

για το οποίο αφορά. Η WorldRes παίρνει µια προµήθεια µεταξύ του 3 και του 10 τοις 

εκατό επί του κόστους του κρατηµένου δωµατίου. Ο αναφερόµενος ιστοχώρος παίρνει 

µέχρι και 30 τοις εκατό επί του τέλους συναλλαγής που καταβάλλεται από το 

ξενοδοχείο στη WorldRes. 

 

Η τράπεζα επενδύσεων Bear, Stearns Co. Inc. εκτιµά τις κρατήσεις ξενοδοχείων που 

πραγµατοποιήθηκαν µέσω του internet το 2002 σε $3 δισεκατοµµύρια. Σε µια µελέτη 

έρευνας αγοράς που πραγµατοποιήθηκε από την NPD Group, το 28% των επισκεπτών 

σε ιστοχώρους ξενοδοχείων πραγµατοποίησαν µια κράτηση, και το 84% εξ αυτών 

ικανοποιήθηκε από την εµπειρία. Επιπλέον, ενώ κοστίζει περίπου 10 σεντ ανά δολάριο 

κέρδους για να πραγµατοποιηθεί µια κράτηση µέσω τηλεφώνου, µια κράτηση µέσω 

internet κοστίζει µόνο 2 σεντ ανά δολάριο κέρδους.  

 

 

2.5. Αρχές σχεδιασµού τουριστικών ιστοχώρων 

 

Ο σχεδιασµός του ιστοχώρου είναι ένα από τα βασικά ζητήµατα για τη διασφάλιση της 

επιτυχίας στο ηλεκτρονικό εµπόριο (Dreze & Zufryden, 1997; Loban, 1998; Morrison 

& Morrison, 1999; Palmer & Griffith, 1998 a/b; Wilson, 1999). Οι επιτυχηµένοι 

ιστοχώροι σχεδιάζονται γύρω από του στόχους και τις ανάγκες του στοχευόµενου 

κοινού.  

 

Η διαδικτυακή παρουσία πρέπει να έχει ως σκοπό όχι µόνο να είναι οπτικά ελκυστική 

και φιλική προς το χρήστη, αλλά και να καταχωρηθεί ευνοϊκά από τις µηχανές 

αναζήτησης. Σύµφωνα µε µια ερευνητική µελέτη της Jupiter Communications το 1999, 

οι χρήστες του internet ταξινόµησαν "την έρευνα στο internet" ως σηµαντικότερη 

δραστηριότητά τους, εκτιµώντας την 9,1 σε µια κλίµακα του 10. Πρέπει να σηµειωθεί 
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επίσης ότι οι περισσότεροι χρήστες του internet βρίσκουν τις πληροφορίες µέσω της 

χρήσης των µηχανών αναζήτησης και των διαδικτυακών καταλόγων. 

 

Οι ιστοχώροι έχουν εξελιχθεί σηµαντικά από τις ηµέρες του "brochureware", από 

εκείνες τις γεµάτες µε διαφηµίσεις σελίδες που κυριαρχούσαν στους πρώτους 

ιστοχώρους των περισσότερων οργανώσεων και επιχειρήσεων. Η λειτουργικότητα έχει 

προχωρήσει στο σηµείο όπου το πρόσφατο κύµα της διαδικτυακής τεχνολογίας 

επιτρέπει ακόµη και την εξατοµίκευση (customization) του περιεχοµένου ενός 

ιστοχώρου. Η τεχνολογία εξατοµίκευσης επιτρέπει τώρα στους σχεδιαστές ιστοχώρων 

να έχουν πρόσβαση σε δηµογραφικές και ψυχογραφικές πληροφορίες από τα αρχεία 

πληροφοριών πελατών της οργάνωσης, άλλες βάσεις δεδοµένων µάρκετινγκ, και την 

έρευνα που προέρχεται από την καταγραφή του τρόπου κίνησης των επισκεπτών µέσα 

σε ένα ιστοχώρο. Το λογισµικό αναλύει αυτόµατα τα προφίλ των επισκεπτών του 

ιστοχώρου, προσδιορίζει τι προσπαθούν να κάνουν και ρυθµίζει αυτοµάτως µέρη του 

γραφικού περιβάλλοντος σε µια προσπάθεια να βελτιωθεί η ανταπόκριση.  

 

Αλλά όλη αυτή η λειτουργικότητα έρχεται σε ένα τίµηµα. Καθώς οι ιστοχώροι 

επεκτείνονται για να ενσωµατώσουν πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, οι πελάτες 

ενδέχεται να µπερδευτούν από το µεγάλο αριθµό επιλογών και το σύνθετο τρόπο 

πλοήγησης στις σελίδες του ιστοχώρου. Για να αποφύγουν τις αρνητικές αντιδράσεις 

και την αποµάκρυνση των πελατών, οι διαχειριστές των ιστοχώρων πρέπει να 

καταβάλουν προσπάθεια για την επίτευξη µιας ισορροπίας µεταξύ απλότητας και 

λειτουργικότητας στο σχεδιασµό των ιστοχώρων τους, ώστε να εξυπηρετήσουν τους 

πελάτες αποτελεσµατικότερα. Η ιδανική κατάσταση αναφέρεται ως "one and done" 

(«µε τη µία»). Οι πελάτες επισκέπτονται τον ιστοχώρο, βρίσκουν γρήγορα αυτό που 

χρειάζονται, ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, και βγαίνουν από τον ιστοχώρο. Οι 

παροχείς που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις ρισκάρουν την 

απώλεια συναλλαγών.  

 

Δεδοµένου ότι η αύξηση είναι ένα σηµαντικό µέρος του παιχνιδιού, η τεχνολογική 

υποστήριξη του ιστοχώρου πρέπει να δύναται να χειριστεί έναν αυξανόµενο όγκο 

συναλλαγών, καθώς και την αυξανόµενη πολυπλοκότητα των συναλλαγών. Οι 

εµπειρογνώµονες συµβουλεύουν το σχεδιασµό του ιστοχώρου µε τέτοιο τρόπο, ώστε το 

σύστηµα να µπορεί να επεκταθεί χωρίς να πρέπει να αλλαχτεί η αρχική αρχιτεκτονική 
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του. Η φιλοσοφία των σχεδιαστών ιστοχώρων είναι "σύλληψη της ιδέας σε µεγάλο 

µέγεθος, έναρξη από µικρό µέγεθος, σύντοµη δοκιµή, και γρήγορη κλιµάκωση". 

 

Ένας ιστοχώρος πρέπει να είναι σχετικά απλός και γρήγορος στην πλοήγηση του 

καταναλωτή. Ο περιορισµός του αριθµού οθονών που ένας επισκέπτης πρέπει να 

προσπελάσει για να συµπληρώσει και να στείλει ένα έντυπο κράτησης είναι ένα 

σηµαντικό µέρος της εξίσωσης. Κατά συνέπεια, η ελκυστικότητα, η ευκολία στη χρήση 

και η δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν οι καταναλωτές γρήγορα µια κράτηση είναι 

σηµαντικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού ιστοχώρων. Ένας από τους παράγοντες που 

συµβάλλουν στην ευκολία της πλοήγησης είναι ο περιορισµένος αριθµός στοιχείων ανά 

σελίδα.  

 

Οι τουριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τους ιστοχώρους τους για 

την ανάρτηση βασικών πληροφοριών: οδηγίες, τιµές, χάρτες και άλλα στοιχεία που θα 

εµπεριέχονταν σε ένα φυλλάδιο. Αλλά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των ιστοχώρων, 

πολλοί πρέπει να υιοθετήσουν αληθινά καινοτόµες ιδέες: καθηµερινές ενηµερώσεις, 

βίντεο σε πραγµατικό χρόνο, µουσικά κοµµάτια, απάντηση και υποστήριξη στους 

πελάτες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλα διαδραστικά χαρακτηριστικά. Ένα 

σηµαντικό σηµείο συζήτησης είναι το πόσο εξεζητηµένος πρέπει να είναι ένας 

ιστοχώρος. Δεν έχει ο κάθε υπολογιστής τη δύναµη ή το λογισµικό ώστε να επωφεληθεί 

από θεαµατικά αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικά χαρακτηριστικά. Μερικοί ιστοχώροι 

προσπαθούν να παραµείνουν «ελαφροί» στη γραφική παράσταση, ώστε να µειώσουν το 

χρόνο µεταφόρτωσης. Άλλοι είναι «βαριοί» στη γραφική παράσταση, µε το σκεπτικό 

ότι αυτό είναι που κάνει το internet διασκεδ1qαστικό και χρήσιµο. Η απάντηση είναι να 

προσαρµοστεί ο ιστοχώρος ανάλογα µε τις αγορές-στόχους της οργάνωσης στις 

προσεγγίσεις business-to-consumers (B2C – επιχείρηση προς καταναλωτές), 

λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το επίπεδο τους, και business-to-business (B2B – 

επιχείρηση προς επιχείρηση).  

 

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι ότι οι τουριστικές οργανώσεις δεν θέλουν να 

αντικαταστήσουν την εµπειρία µε την παροχή ιστοχώρων τεχνολογικής αιχµής για τους 

τουριστικούς προορισµούς τους. Απεναντίας θέλουν οι επισκέπτες να χρησιµοποιήσουν 

τους ιστοχώρους τους για να µεγιστοποιήσουν την επίσκεψή τους.  
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Υπάρχει ένας αριθµός κριτηρίων που ένας DMO πρέπει να λάβει υπόψη κατά το 

σχεδιασµό του ιστοχώρου του. Η αρχική σελίδα είναι η «βιτρίνα» του τουριστικού 

προορισµού στην αγορά του World Wide Web. Παρέχει ένα ευρετήριο των σελίδων 

που περιγράφουν τον DMO και τον τουριστικό προορισµό. Ο ιστοχώρος πρέπει να 

οργανωθεί σε διάφορα κύρια τµήµατα (Περιεχόµενο/Πληροφορίες), που 

συµπεριλαµβάνουν:  

 

 Σχετικά µε τον DMO:  αυτό το  τµήµα  µπορεί  να περιλαµβάνει  το 

όραµα  ή  µια  δήλωση των στόχων.   

 Τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες: µε τη χρήση αποσπασµάτων βίντεο, 

ήχου, φωτογραφίες και κείµενο για να περιγραφούν στους επισκέπτες τα 

οφέλη των υπηρεσιών του τουριστικού προορισµού. Το internet είναι 

ένα σηµαντικό εργαλείο για την τµηµατοποίηση της αγοράς. Ως εκ 

τούτου, η αρχική σελίδα του ιστοχώρου του DMO πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ώστε να κατευθύνει τους επισκέπτες στους κατάλληλους 

τοµείς πληροφοριών. 

 FAQ (Frequently Asked Questions): παρέχει έναν κατάλογο συχνά 

ερωτηθέντων θεµάτων. 

 Ηλεκτρονικές συναλλαγές: ένας ιστοχώρος πρέπει να παρέχει 

ενσωµατώνει, ή να παρέχει τουλάχιστον συνδέσεις µε συστήµατα 

κρατήσεων. Επίσης διαθέσιµο πρέπει να είναι ένα λογισµικό 

κατάστασης «καλαθιού αγορών», έτσι ώστε οι πελάτες να µπορούν να 

βάλουν παραπάνω από ένα αντικείµενα στο «καλάθι» τους από 

οποιονδήποτε αριθµό σελίδων προϊόντων. 

 Διαδραστικό έντυπο αιτήµατος, βιβλίο επισκεπτών, ή έρευνα: ο DMO 

πρέπει να έρχεται σε επαφή µε τους επισκέπτες του. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε την προσέλκυση των εν δυνάµει τουριστών να 

υπογράψουν το βιβλίο επισκεπτών του ιστοχώρου του τουριστικού 

προορισµού ή/και να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο έρευνας - ο 

DMO αποκοµίζει έτσι πολύτιµες πληροφορίες καταναλωτών για την 

ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και ύστερες ενέργειες µάρκετινγκ 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η παρακίνηση των ηλεκτρονικών 

επισκεπτών για εγγραφή σε ένα κατάλογο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος για διατήρηση επαφής µε 

τρέχοντες και εν δυνάµει πελάτες 



Διαχείριση και μάρκετινγκ ηλεκτρονικών ιστοσελίδων 

36                                                                                                 Κουφοκώτσιος Νικόλαος 

 Νέα: αυτό είναι το τµήµα όπου ο DMO µπορεί να αναρτήσει 

ενηµερώσεις ή αντίγραφα ενός ενηµερωτικού δελτίου. 

 Δωρεάν παροχές (giveaways): ένας ιστοχώρος µπορεί να παρέχει 

περαιτέρω αξία στον επισκέπτη µε την παροχή άλλων δωρεάν προϊόντων 

και υπηρεσιών όπως ηλεκτρονικές κάρτες, εικόνες για την επιφάνεια 

εργασίας (wallpapers), και προστασίες οθόνης (screensavers). 

   

Η αρχική σελίδα χρειάζεται επίσης γραφική παράσταση που να είναι ελκυστική. Ο 

καλύτερος συνδυασµός µια ενιαία γραφική απεικόνιση που να συνδυάζεται µε κείµενο, 

καθιστώντας τη γενική εικόνα της «βιτρίνας» του DMO ισορροπηµένη γραφικά, 

ευχάριστη και πλούσια σε πληροφορίες. Η παράσταση ή/και το χρώµα του φόντου που 

χρησιµοποιείται σε όλη την έκταση του ιστοχώρου δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

υπερισχύει οπτικά του κειµένου, αλλά διακριτικά να το αναδεικνύει. Ο τίτλος σελίδας 

που αναγράφεται στην κορυφαία γραµµή του προγράµµατος πλοήγησης είναι πολύ 

σηµαντικός επειδή εµφανίζεται συχνά στις µηχανές αναζήτησης. Ο τίτλος πρέπει να 

είναι περιγραφικός, χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά που ενδέχεται  να 

χρησιµοποιήσουν οι επισκέπτες για να βρουν τη σελίδα του DMO. Ένα µικρό γραφικό 

στην κορυφή κάθε σελίδας καθώς επίσης και παραστάσεις και έγχρωµα φόντα βοηθούν 

στην οπτική ενοποίηση του ιστοχώρου.  

 

Ο ανεπαρκής σχεδιασµός πλοήγησης είναι πιθανώς ο κύριος λόγος αποτυχίας των 

ιστοχώρων επιχειρήσεων. Ο εντοπισµός των ζητούµενων πληροφοριών από τους 

επισκέπτες γρήγορα και διαισθητικά είναι ο στόχος των συστηµάτων πλοήγησης. Η 

πλοήγηση πρέπει να σχεδιαστεί από την προοπτική του πελάτη, παρέχοντας τόσους 

εναλλακτικούς και φιλικούς προς το χρήστη τρόπους πλοήγησης στον ιστοχώρο όσους 

είναι αναγκαίοι, όπως:  

 

 Μενού: το µενού στην κορυφή της σελίδας πρέπει να περιορίζεται σε 

επτά  τµήµατα ή λιγότερα για την αποφυγή υπερφόρτωσης  

πληροφοριών. Η χρήση µενού στην αριστερή πλευρά επιτρέπει στους εν 

δυνάµει επισκέπτες του τουριστικού προορισµού να εισχωρήσουν σε 

βάθος στον ιστοχώρο χωρίς να περάσουν µέσα από µια σειρά 

ιεραρχικών σελίδων σύνδεσης, και εµφανίζει η δοµή του ιστοχώρου 

σαφέστερα. Ένας άλλος τρόπος να περιηγηθούν οι επισκέπτες του DMO 

βαθύτερα στον ιστοχώρο γρήγορα είναι να τοποθετηθούν 
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αναπτυσσόµενα µενού στην κύρια σελίδα, µε τα τµήµατα να 

διαχωρίζοντα από εγκοπές ή διαστήµατα. 

  Εικονικοί χάρτες, κουµπιά, και γραµµές σύνδεσης: κάθε σελίδα του 

ιστοχώρου πρέπει να είναι προσπελάσιµη, είτε άµεσα είτε έµµεσα, από 

µια σύνδεση υπερκειµένου (hypertext) στην κύρια σελίδα. 

  Μηχανή αναζήτησης: η εγκατάσταση µιας µηχανής αναζήτησης στον 

ιστοχώρο, που να προσφέρει πληροφορίες για αξιοθέατα και ψυχαγωγία, 

διαθεσιµότητες σε διαµονή και µεταφορές, έτσι ώστε οι επισκέπτες να 

µπορούν να βρουν ό,τι ψάχνουν γρήγορα, είναι ένα άλλο σηµαντικό 

χαρακτηριστικό του σχεδιασµού. Οι βάσεις δεδοµένων είναι καλές για 

τη διατήρηση ενηµερωµένων πληροφοριών και επιτρέπουν σε έναν 

επισκέπτη για να ψάξουν και στους στατικούς και στους δυναµικούς 

ιστοχώρους (που αναπροσαρµόζονται αυτόµατα) µε µια λέξη-κλειδί ή 

µια ηµεροµηνία. 

  Σύνδεσµοι υπερκειµένου (hyperlinks): η δύναµη του internet είναι η 

δυνατότητά του να παρέχει συνδέσεις µε οποιαδήποτε άλλη σελίδα στον 

κόσµο. Οι συνδέσεις από σχετιζόµενες σελίδες, καθώς επίσης και από 

σελίδες ευρετηρίων της βιοµηχανίας είναι πολύ σηµαντικές. Κατά 

συνέπεια, ένα άλλο βασικό ζήτηµα είναι να αυξηθεί ο αριθµός των 

άλλων ιστοχώρων που έχουν συνδέσεις µε αυτόν του DMO. 

 Κάποιος µπορεί εύκολα να βρει πολυάριθµες πηγές που διδάσκουν τις 

αρχές του ορθού σχεδιασµού ιστοχώρων. Μερικές φορές, εντούτοις, 

είναι εξίσου σηµαντικό να µάθει τι να µην κάνει (Nielsen, 1996; Nielsen, 

1999). Οι σχεδιαστές ιστοχώρων πρέπει να αποφεύγουν οπωσδήποτε τα 

ακόλουθα σηµαντικά λάθη:  

 Χρήση πλαισίων (frames): αν και οι χρήστες µπορούν πλέον να 

πλοηγηθούν µέσω των πλαισίων µε λιγότερα προβλήµατα από ότι στο 

παρελθόν, τα πλαίσια αποτρέπουν ακόµα τους χρήστες από το στείλουν 

µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο την ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοχώρου 

(URL - uniform resource locator) σε άλλους χρήστες και καθιστούν 

επίσης τον ιστοχώρο πιο δύσκολο σε θέµατα αλληλεπίδρασης.  

 Αλόγιστη χρήση τεχνολογίας αιχµής: αντί της υπερηφάνειας για τη 

χρήση της πιο πρόσφατης διαδικτυακής τεχνολογίας, οι σχεδιαστές  

ιστοχώρων οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι ο κύριος όγκος των 

χρηστών ενδιαφέρεται περισσότερο για χρήσιµο περιεχόµενο και τη 
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δυνατότητα της επιχείρησης να προσφέρει καλή εξυπηρέτηση στους 

πελάτες της. Οι χρήστες που αντιµετωπίζουν έστω και ένα σφάλµα στη 

µεταφόρτωση της σελίδας συνήθως την εγκαταλείπουν αµέσως.   

 Κυλιόµενο κείµενο και επαναλαµβανόµενα κινούµενα γραφικά: είναι 

εξαιρετικά σηµαντικό για οποιοδήποτε περιεχόµενο και στοιχεία 

πλοήγησης για να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο διαφορετικά από 

επικρατούντα διαφηµιστικά σχέδια, δεδοµένου ότι οι χρήστες 

απορρίπτουν οτιδήποτε πιστεύουν πως δεν είναι σχετικό µε το στόχο 

τους. Η οπτική αποφυγή των banners (γραφική απεικόνιση σε 

µακρόστενο σχήµα, συνήθως διαφηµιστικού περιεχοµένου - οι χρήστες 

δεν σταθεροποιούν ποτέ τα µάτια τους σε κάτι που µοιάζει µε 

διαφηµιστικό banner λόγω της µορφής ή της θέσης του στη σελίδα), 

καθώς και η αποφυγή των κινούµενων γραφικών (οι χρήστες αγνοούν τις 

περιοχές µε κείµενο που αναβοσβήνει ή λάµπει ή άλλα έντονα 

κινούµενα γραφικά) είναι δύο σοβαρά προβλήµατα. 

 Σύνθετη ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): µια ηλεκτρονική διεύθυνση 

οφείλει να περιέχει κατανοήσιµα από τον επισκέπτη ονόµατα καταλόγου 

και αρχείων, που να απεικονίζουν τη φύση του χώρου πληροφοριών. 

Μακροσκελή URL προκαλούν προβλήµατα όταν οι χρήστες στέλνουν 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου συστάσεις σελίδων ο ένας στον άλλο. 

 «Ορφανές» σελίδες: όλες οι σελίδες πρέπει να έχουν µια σύνδεση προς 

την αρχική σελίδα καθώς επίσης και κάποια ένδειξη της θέσης τους µέσα 

στη δοµή του χώρου πληροφοριών.   

 Έλλειψη υποστήριξης πλοήγησης: οι χρήστες χρειάζονται υποστήριξη 

υπό τη µορφή µιας ισχυρής αίσθησης της δοµής και του χώρου. Οι 

σχεδιαστές ιστοχώρων πρέπει να παρέχουν έναν χάρτη του ιστοχώρου 

ώστε να ενηµερώνουν τους χρήστες πού βρίσκονται και πού µπορούν να 

πάνε, καθώς επίσης και ένα αποτελεσµατικό εργαλείο αναζήτησης. 

Στοιχεία πλοήγησης όπως ένα λογότυπο του ιστοχώρου στην άνω 

αριστερή γωνία (που να συνδέεται µε την αρχική σελίδα) ή µια σαφής 

ένδειξη για το τµήµα του ιστοχώρου που ανήκει η τρέχουσα σελίδα 

(συνδεµένη µε την κύρια σελίδα εκείνου του τµήµατος) είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµα.   

 Μη συµβατικά χρώµατα συνδέσεων: οι χρήστες βασίζονται στα 

χρώµατα των συνδέσεων για να καταλάβουν ποια µέρη του ιστοχώρου 
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έχουν ήδη επισκεφθεί. Οι συνδέσεις µε τις σελίδες που δεν έχουν ακόµη 

προσπελαστεί από το χρήστη συνήθως είναι µπλε, ενώ οι συνδέσεις µε 

σελίδες που προσπελάστηκαν προηγουµένως είναι συνήθως πορφυρές ή 

κόκκινες.  

 Παρωχηµένες πληροφορίες: µε την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

το θέµα της εµπιστοσύνης γίνεται ολοένα και πιο σηµαντικό, και το µη 

ενηµερωµένο περιεχόµενο είναι ένας σίγουρος τρόπος για να χαθεί η 

αξιοπιστία. 

 Μεγάλος χρόνος µεταφόρτωσης (download): αυτό είναι ένα πολύ 

σοβαρό πρόβληµα. Οι αργοί χρόνοι απόκρισης είναι το ισχυρότερο 

πλήγµα ενάντια στη λειτουργικότητα του internet. Συνεπάγονται συχνά 

άµεσα σε µείωση του επιπέδου εµπιστοσύνης και προκαλούν πάντα µια 

απώλεια επισκεψιµότητας, καθώς οι χρήστες µεταφέρουν τις 

δραστηριότητές τους αλλού µε την ευκολία ενός κλικ. Οι παρατηρήσεις 

πάνω στον ανθρώπινο παράγοντα υποδεικνύουν τα 10 δευτερόλεπτα ως 

µέγιστο χρόνο απόκρισης προτού χάσουν οι χρήστες το ενδιαφέρον τους. 

Στο internet αυτό το όριο ενδέχεται να αυξηθεί στα 15 δευτερόλεπτα για 

µερικές σελίδες.   

 Απενεργοποίηση ή επιβράδυνση της εντολής πλοήγησης προς τα πίσω: 

το κουµπί µε την ένδειξη «πίσω» είναι η σανίδα σωτηρίας του χρήστη 

του internet και η δεύτερη σε συχνότητα χρήσης εντολή πλοήγησης, 

µετά τη χρήση των συνδέσεων υπερκειµένου. 

 Άνοιγµα νέων παραθύρων στο πρόγραµµα πλοήγησης: αυτή η 

στρατηγική έχει αρνητικά αποτελέσµατα, καθώς θέτει εκτός λειτουργίας 

την πλοήγηση προς τα πίσω, τον πλέον διαδεδοµένο τρόπο µε τον οποίο 

οι χρήστες  επιστρέφουν στις προηγούµενες σελίδες.   

 Έλλειψη βιογραφικών: οι χρήστες θέλουν να γνωρίσουν τους ανθρώπους 

πίσω από τις πληροφορίες στο internet. Ειδικότερα, τα βιογραφικά και οι 

φωτογραφίες των σχεδιαστών και συντακτών του περιεχοµένου βοηθούν 

στο να γίνεται το internet ένα λιγότερο απρόσωπο µέρος και να 

αυξάνεται η εµπιστοσύνη. 

 Έλλειψη αρχείου πληροφοριών: οι παλαιές πληροφορίες είναι συχνά 

καλές πληροφορίες και µπορούν να είναι χρήσιµες στους αναγνώστες. 

Υπολογίζεται ότι η τήρηση των αρχείων µπορεί να προσθέσει περίπου 

10% στο κόστος ενός ιστοχώρου αλλά αυξάνει τη χρησιµότητά του κατά 
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περίπου 50%. Τα αρχεία είναι επίσης απαραίτητα για την ενθάρρυνση 

άλλων ιστοχώρων να δηµιουργήσουν συνδέσεις µε τον ιστοχώρο.  

 Μετακίνηση σελίδων σε νέα URL: κάθε φορά που µια σελίδα 

µετακινείται, οποιεσδήποτε εισερχόµενες συνδέσεις από άλλους 

ιστοχώρους αχρηστεύονται.  

 Τίτλοι µη συναφείς µε το περιεχόµενο: οι τίτλοι είναι στοιχεία που 

οφείλουν να βοηθούν τους χρήστες στην πλοήγηση. Συχνά δε, πέρα από 

τα πλαίσια µιας σελίδας, χρησιµοποιούνται σε πίνακες περιεχοµένων και 

στα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. 

 

  

 

Τέλος, ως σηµαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για την επιτυχία ενός ιστοχώρου 

θεωρούνται τα εξής:  

 

 Η οπτική/γραφική ελκυστικότητα   

 Η παροχή σωστών και ενηµερωµένων πληροφοριών   

 Η διαδραστικότητα 

 Η ύπαρξη γραµµών συνοµιλίας και η παρακίνηση σχολίων εκ µέρους 

των καταναλωτών   

 Η παροχή ένδειξης διαθεσιµότητας και η δυνατότητα ηλεκτρονικών 

κρατήσεων.   

 Η ανάπτυξη της σωστής διαδικτυακής προώθησης για την προσέλκυση 

του παροδικού επισκέπτη µέσω της παροχής ελκυστικών προσφορών και 

διαδραστικών εργαλείων (π.χ., πληροφορίες για τον καιρό, κατευθύνσεις 

για την οδήγηση, προτάσεις για δραστηριότητες) και η χρήση λογοτύπων 

για την καθιέρωση ενός αναγνωρίσιµου εµπορικού ονόµατος (brand).   

 Παροχή µιας τηλεφωνικής γραµµής πληροφοριών χωρίς χρέωση. 

 Η συλλογή στοιχείων για τη διενέργεια άµεσων εκστρατειών προώθησης 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι βάσεις δεδοµένων λιανικής 

πώλησης απαρτίζονται από τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των πελατών 

και όσων επισκέπτονται τον ιστοχώρο και ζητούν την παροχή 

συµπληρωµατικών πληροφοριών. 
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2.6. Συµπεράσµατα 

 

Ο τουρισµός είναι ένα πεδίο που µπορεί να ωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό από τη 

διαδικτυακή παρουσία µιας πόλης καθώς οι κάτοικοι άλλων περιοχών (είτε εντός είτε 

εκτός της χώρας του τουριστικού προορισµού) επισκέπτονται έναν ιστοχώρο και 

αποφασίζουν ότι θέλουν επισκεφθούν τον προορισµό. Οι ιστοχώροι των DMO θα 

συνεχίσουν να εξελίσσονται περισσότερο σε εργαλεία µάρκετινγκ και όχι απλώς σε 

αρχεία ή υπηρεσίες πληροφοριών. Η επιτυχία τους στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στη 

δυνατότητα της οργάνωσης να σχεδιάσει αποτελεσµατικούς ιστοχώρους, δηλαδή να 

εφαρµόσει τις σωστές πρακτικές αλλά και να αποφύγει τις λάθος στο σχεδιασµό 

ιστοχώρων και στην εκµετάλλευση της λειτουργικότητας του internet. Συνοψίζοντας, ο 

παρακάτω πίνακας παραθέτει αυτές τις πρακτικές συνοπτικά: 

 

Πίνακας 3: Ορθές και λάθος πρακτικές στο σχεδιασµό τουριστικών ιστοχώρων. 

Ορθές Πρακτικές Λανθασµένες Πρακτικές 

Πληροφορίες για τον DMO Παρωχηµένες πληροφορίες 

Τουριστικά Προϊόντα και υπηρεσίες Έλλειψη βιογραφικών 

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Έλλειψη αρχείου πληροφοριών 

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Τίτλοι µη συναφείς µε το περιεχόµενο 

Διαδραστικό έντυπο αιτήµατος, βιβλίο 

επισκεπτών, ή έρευνα 
Σύνθετες URL 

Νέα Πλοήγηση 

Δωρεάν παροχές (giveaways) Χρήση πλαισίων 

Πλοήγηση Αλόγιστη χρήση τεχνολογίας αιχµής 

Μενού 
Κυλιόµενο κείµενο και 

επαναλαµβανόµενα κινούµενα γραφικά 

Εικονικοί χάρτες, κουµπιά, γραµµές 

σύνδεσης 
“Ορφανές” σελίδες 
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Ορθές Πρακτικές Λανθασµένες Πρακτικές 

Μηχανές αναζήτησης Έλλειψη υποστήριξης πλοήγησης 

Συνδέσεις (hyperlinks) Μη συµβατικά χρώµατα συνδέσεων 

 Μεγάλος χρόνος µεταφόρτωσης 

 
Απενεργοποίηση ή επιβράδυνση της 

εντολής πλοήγησης προς τα πίσω 

 
Άνοιγµα νέων παραθύρων στο 

πρόγραµµα πλοήγησης 

 Μετακίνηση σελίδων σε νέα URL 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: NTO ΕΛΛΑΔΟΣ & NTO ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 
 

3.1  Κριτήρια αξιολόγησης των ιστοχώρων των εθνικών οργανισµών τουρισµού 

της Ελλάδος & της Νέας Ζηλανδίας. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω είναι εύκολο να προχωρήσει κανείς στην αξιολόγηση των 

δύο ιστοχώρων και προχορώντας σε αυτήν τη σύγκριση παραθέτονται τα κριτήρια, τα 

οποία θα ληφθούν υπόψιν (Wan, 2002; Chung & Law, 2003; Morrison et al., 1999; 

Jeong & Lambert, 2001; Doolin et al., 2002). 

 

Πίνακας 4: Κριτήρια αξιολόγησης τουριστικών ιστοχώρων. 

Πλοήγηση 

Πλόήγηση σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται ως η ευκολία 

εύρεσης των κυριότερων χαρακτηριστικών και πληροφοριών. 

Ιστοχώροι, οι οποίοι είναι δύσκολα ή κατά µη λογικό τρόπο 

“στηµένοι” προκαλούν εκνευρισµό στον χρήστη, ο οποίος µε τη 

σειρά του είναι απίθανο να επιστρέψει σε αυτόν. Από τη στιγµή 

που ο βασικός σκοπός ενός ιστοχώρου είναι να παρέχει 

πληροφορίες προς τους χρήστες του, οι κυριότερες κατηγορίες 

αυτού θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµες (Nielsen, 2000). 

Άρα, η πλοήγηση θα πρέπει να είναι καθαρή και λογική. Το 

περιεχόµενο θα πρέπει να είναι κατηγοριοποιηµένο κάτω από 

ενότητες, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές. 

Υποστήριξη 

Αγγλικής 

γλώσσας 

Αυτό σηµαίνει ότι ο ιστοχώρος προσφέρει και µια αγγλική 

“εκδοχή” δίπλα σε αυτήν της τοπικής γλώσσας. Η προσθήκη της 

Αγγλικής παρέχει µια επιπλέον υπηρεσία και διευρύνει το φάσµα 

των δυνητικών επισκεπτών. 

Πολλαπλοί 

τρόποι 

πρόσβασης 

Αναφέρεται στην δυνατότητα περιήγησης σε διάφορες κατηγορίες 

µε περισσότερους του ενός τρόπου, κάτι που καθιστάται εφικτό 

χρησιµοποιώντας χάρτη του ιστοχώρου, υπερσυνδέσµους µέσα 

στο κείµενο, δοµηµένο µενού και εσωτερική µηχανή αναζήτησης. 

Η παροχή στον χρήστη πολλαπλών διόδων στην πληροφορία δίνει 

τη δυνατότητα διαφορετικών στρατηικών αναζήτησης των 

χρηστών. 
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Εύρος θεµάτων 

Σχετίζεται άµεσα µε τις παρεχόµενες πληροφορίες και τις 

απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που µπορεί να προκύψουν 

από τον χρήστη. 

Προσανατολισµ

ός 

Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί να διαπιστώσει ανά πάσα 

στιγµή που βρίσκεται µέσα στην ιστοσελίδα. Σηµαίνει ότι 

υπάρχουν “βρίσκεστε εδώ” δείκτες στα µενού και στα εικονίδια 

(Rosenfeld & Morville, 1998). Αυτό σηµαίνει επίσης ότι 

υπάρχουν τίτλοι σελίδων και ότι το όνοµα του κάθε συνδέσµου 

που βρίσκεται ανά πάσα στιγµή είναι εµφανές στον χρήστη. 

Βάθος 

πληροφοριών 

Αυτό φανερώνει κατά πόσο το κάθε θέµα της κάθε ενότητας είναι 

ολοκληρωµένο. Για παράδειγµα, κάτω από τον τίτλο 

“Ξενοδοχεία” θα πρέπει να βρίσκεται η πλειάδα αυτών και όχι 

µόνο ένα ή δύο από αυτά. 

Οργάνωση 

Σχετίζεται άµεσα µε τη δοµή των γραφικών στοιχείων του 

ιστοχώρου, την διάταξη των σελίδων και την τοποθέτηση των 

γραφικών, έτσι ώστε η εκάστοτε σελίδα να φαίνεται 

επαγγελµατική και τελειοποιηµένη. Οµοιοµορφία του σχεδιασµού 

ενισχύει την ευχρηστία, καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να 

“ξαναµάθει” τη σελίδα (Nielsen, 2000). Η συνοχή του σχεδιασµού 

παρέχει στους χρήστες την αίσθηση ότι βρίσκονται στον ίδιο 

ιστοχώρο και ότι δεν έχουν µεταφεθεί κάπου αλλού 

ακολουθώντας συνδέσµους. Η συνοχή του σχεδιασµού συµβάλλει 

στην online φήµη του ιστοχώρου, καθώς και στην “πρώτη 

εντύπωση” του οργανισµού µιάς και είναι η βιτρίνα αυτού. 

“Ευκρίνεια” 

Απλότητα και διαφάνεια του κειµένου. Χρήση απλής και 

κατανοητής γλώσσας, καθώς και µια παρουσίαση του κειµένου, η 

οποία είναι εύκολα αναγνώσιµη (π.χ. Το φόντο του κειµένου δεν 

καθιστά το κείµενο δύσκολα αναγνώσιµο). Αυτό είναι πολύ 

βασικό δεδοµένου ότι πιθανόν οι χρήστες να βασίζονται σε µια 

δεύτερη ή/και τρίτη γλώσσα για την κατανόηση του κειµένου και 

όχι στην µητρική τους. 
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Ενηµερωµένο 

χρονικά 

περιεχόµενο 

Στοιχεία ότι το κείµενου του ιστοχώρου είναι ενήµερο και 

σύµφωνο µε τις εξελίξεις. Εντρυφόντας πάνω στην έννοια αυτή, 

να σηµειωθεί ότι ένας ιστοχώρος θεωρείται ενήµερος όταν τα 

κείµενά του δεν είναι παλαιότερα των τριών µηνών. Επίσης δεν θα 

πρέπει να υπάρχουν παλιές προσφορές στον ιστοχώρο, καθώς 

αυτό ενδυναµώνει τη συνοχή του κειµένου και την αξιοπιστία του 

(Nielsen, 2000; Rosenfeld & Morville, 1998) 

Επαφή µε email 

Η δυνατότητα επικοινωνίας µε τους διαχειριστές του ιστοχώρου 

για περαιτέρω πληροφορίες, κάτι που ενδυναµώνει τις µεταξύ 

τους σχέσεις. 

Online κράτηση 

Η δυνατότητα online κράτησης διευκολύνει και τους δύο τύπους 

πελατών, και αυτούς που αγοράζουν βασιζόµενοι σε µια 

παρόρµηση και σε αυτούς που έχουν προαποφασίσει το ταξίδι 

τους. Εάν ο ιστοχώρος βασίζεται αποκλειστικά σε offline 

κράτηση, τότε διακινδυνεύει να χάσει τον πελάτη, καθώς µπορεί 

να βρει καλύτερη τιµή στο ενδιάµεσο ή να χάσει την επιθυµία να 

κλείσει το ταξίδι. 

Προσωπική 

επαφή (εκτός 

ιστοχώρου) 

Προσφέρεται η δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνήσουν µε 

τον οργανισµό και εκτός δικτύου, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Με 

αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτό να µην χαθούν οι πελάτες, οι 

οποίοι δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να κλείσουν τη συµφωνία 

µέσω διαδικτύου. 

Πληρωµή 
Απαραίτητο στοιχείο για τη συµπλήρωση του κύκλου της αγοράς 

µέσω του ιστοχώρου.  

eCRM 
Μερικές δυνατότητες διαµόρφωσης είναι απαραίτητο να 

υπάρχουν στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαχείρισης πελατών. 

Online 

προωθητικές 

ενέργειες 

Πολύ θετική είναι η ύπαρξη εκπτώσεων και ειδικών προσφορών 

για συµφωνίες που θα κλείσουν µέσω του ιστοχώρου. 
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Ειδικά 

χαρακτηριστικά 

Διάφοροι ειδικοί τοµείς, όπως forum για συζητήσεις, ή τοµείς µε 

προσφορές της τελευταίας στιγµής. 

Αξιοπιστία 
Η άποψη που επικρατεί για τον ιστοχώρο γενικά για την 

αξιοπιστία του. 

Εµφανής 

πιστοποίηση 

Εµφανής πιστοποίηση από τον αρµόδιο φορέα, στην περίπτωση 

που εξετάζεται, το κράτος. 

Σύνδεσµοι προς 

άλλους 

οργανισµούς 

Σύνδεσµοι προς άλλους οργανισµούς, όπως για παράδειγµα για 

συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις (Β2Β) βοηθάνε στην 

ολοκληρωµένη εικόνα του ιστοχώρου, στην αξιοπιστία του, καθώς 

και στην πιο ολοκληρωµένη λύση για τον πελάτη. 

Ασφάλεια 
Πιστοποιήσεις και δηλώσεις ασφάλειας του ιστοχώρου και των 

συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα µέσω αυτού. 

Online φήµη 
Δείχνει το κατά πόσο γνωστός είναι ο ιστοχώρος, καθώς και το 

πόσο αναφέρεται σε τρίτους ιστοχώρους. 

Αναγνωρισιµότη

τα 

Διακεκριµένες εταιρίες και η παρουσία τους στον ιστοχώρο 

ενισχύουν την εµπιστοσύνη των πελατών. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο (βλ. Παράρτηµα – Πίνακας 5) 

µε ερωτήσεις πάνω στο σχεδιασµό του ιστοχώρου και το οποίο απεστάλη σε 

εργαζόµενους στο χώρο της σχεδίασης, της σχεδίασης ιστοχώρων, του µάρκετινγκ και 

της διαφήµισης, για να κρίνουν από τη δική τους οπτική άποψη τους δύο ιστοχώρους. 

Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου καθώς και σχολιασµός της εκάστοτε οπτικής 

γωνίας του κάθε επαγγελµατία και πως επηρεάζει κατά τη γνώµη του τον τελικό 

καταναλωτή ο σχεδιασµός και γενικότερα το στήσιµο των ιστοχώρων ακολουθεί. 

 

Στο σηµείο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να δωθεί στους ειδικούς και δεύτερο 

ερωτηµατολόγιο της µορφής SERVQUAL, (βλ. Παράρτηµα – Πίνακας 6) ώστε να 

κριθούνε και από απόψεως ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν. Το 

ερωτηµατολόγιο που δόθηκε βρίσκεται στο παράρτηµα της εργασίας. 
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Για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων κρίθηκε σκόπιµο, όπως αναφέρθηκε και 

νωρίτερα, να σταλεί σε ειδικούς, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο, είτε από ακαδηµαϊκή, 

είτε από επαγγελµατική µεριά. Με αυτόν τον τρόπο αντισταθµίστηκε το µικρό πλήθος 

των ερωτηθέντων και το αποτέλεσµα ήταν πιο κοντά στο ζητούµενο επαγγελµατικό 

επίπεδο. Ακολουθούν οι λόγοι επιλογής τους συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και τα 

αναλυτικά, µικρά βιογραφικά των ερωτηθέντων, ώστε να φανεί για ποιο λόγο ο 

καθένας τους ήταν ειδικός επί του θέµατος, φαίνονται στο παράρτηµα, στοον πίνακα 8. 

 

 Πίνακας 7: Λόγοι επιλογής οµάδας ειδικών 

Cohen Stella 

Ιδανική στην αξιολόγηση ιστοσελίδων µε γνώµωνα την ευκολία χρήσης και 

θελκτικότητας στον χρήστη. 

Λαµπούδης Σάββας 

Ειδικός στην αξιολόγηση των γραφικών των ιστοσελίδων, της ευαναγνωσιµότητάς τους 

και της γενικής ευχρηστίας τους. 

Ριαβόγλου Κωνσταντίνος 

Πολύπειρος στην αξιολόγηση τουριστικών ιστοσελίδων, λόγω της επαγγελµατικής του 

ενασχόλησης µε την εταιρία Booking.com 

Συράκης Ιωάννης 

Πολύπειρος στην αξιολόγηση τουριστικών ιστοσελίδων, λόγω της επαγγελµατικής του 

ενασχόλησης µε την εταιρία Booking.com 

Βαλαχής Ιωάννης 

Ακαδηµαϊκός µε επαγγελµατική εµπειρία 

Αβραµίδου Περσεφόνη 

Συνδυασµός τουριστικών και γραφιστικών γνώσεων 

 

 

3.2  Ευρήµατα αξιολόγησης των ιστοχώρων των εθνικών οργανισµών τουρισµού 

της Ελλάδος & της Νέας Ζηλανδίας. 

 

Οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια δεν είχαν µεγάλη απόκλιση και σε γενικές γραµµές 

συµφωνούσαν µεταξύ τους. Ο πιθανότερος, φυσικά, λόγος για την σύµπτηξη αυτή των 

απόψεων είναι το υπόβαθρο των ερωτηθέντων και το γεγονός ότι όλοι έχουν επαφή µε 

το αντικείµενο και διαθέτουν επαγγελµατική άποψη γι’αυτό. Σε διαφορετική 

περίπτωση, στην οποία απαντούσε στο ερωτηµατολόγιο ανοµοιογεννές δείγµα, µε την 
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πλειονότητα των χρηστών να µην ξέρει που και τι ακριβώς να κοιτάξει, τα 

αποτελέσµατα µπορεί να ήταν διαφορετικά.  

 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις πληροφορίες για τον Εθνικό Οργανισµό Τουρισµού 

της εκάστοτε χώρας, οι απόψεις συγκλίναν στα εξής: 

Για την Νέα Ζηλανδία, υπάρχουν πληροφορίες µεν, αλλά αυτές δεν είναι εύκολα 

προσβάσιµες, χωρίς να υπάρχουν σύνδεσµοι στο κεντρικό µενού για κάτι τέτοιο, καθώς 

επίσης και για τον τρόπο χρήσης της σελίδας γενικότερα. Όσον αφορά την ελλήνική 

ιστοσελίδα, παρέχει πληροφορές για τον ΕΟΤ, όχι εκτεταµένου µεγέθους. 

 

Περνώντας στις πληροφορίες για τις τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει η 

κάθε χώρα αντίστοιχα, καταλήγουµε στα παρακάτω: 

 Η ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας παρέχει εκτεταµένες πληροφορίες γενικά για τις 

τουριστικές υπηρεστιες της χώρας, χωρίς όµως να δίνει κάτι συγκεκριµένο. Στα ίδια 

πλαίσια κυµαίνεται και η ελληνική ιστοσελίδα, δηλαδή µεγάλη ποικιλία και όγκος 

γενικών πληροφοριών, χωρίς όµως να αναφέρονται συκεκριµένα προϊόντα και 

υπηρεσίες. Το αρνητικό της ελληνικής ιστοσελίδας είναι όµως το γεγονός, ότι πρέπει ο 

πελάτης να ψάξει και να περιηγηθεί αρκετά µέσα στην ιστοσελίδα για να τα εντοπίσει. 

 

Στο κοµµάτι των Συχνών Ερωτήσεων, η ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας, δίνει 

ελάχιστες πληροφορές, αλλά τη δυνατότητα να αποστείλει κανείς ερώτηση στο 

ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο και να λάβει απάντηση. Η ελληνική ιστοσελίδα δεν 

διαθέτει παρόµοιο κοµµάτι, αν και όλα εξηγούνται πλήρως, και οι ερωτηθέντες 

συγκλίνουν πως ένα τέτοιο κοµµάτι µπορεί και να ήταν περιττό. 

 

Παράλειψη παρατηρείται στον τοµέα των νέων στην ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας, 

καθώς δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παρά µόνο ένα ηµερολόγιο προσεχών γεγονότων, αλλά 

δίνει σύνδεσµο για εξωτερική ιστοσελίδα. Αντίθετα, η ελληνική ιστοσελίδα παρέχει 

τοµέα µε νέα, αρκετά πλούσια και µε φωτογραφίες και πολύ καλά ενηµερωµένος. 

Στον τοµέα των προσφορών προς τους δυνητικούς πελάτες, η ιστοσελίδα της Νέας 

Ζηλανδίας απογοήτευσε, καθώς δεν υπάρχει τέτοια κίνηση, αλλά µόνο ένα κοµµάτι µε 

φωτογραφίες για προσωπική χρήση και µερικούς χάρτες. Αντίθετα η ελληνική 

ιστοσελίδα παρέχει διαγωνισµούς και προσφορές κατά καιρούς στους επισκέπτες της. 
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Ο επισκέπτης µπορεί να πληγηθεί στην ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας µε ευκολία, 

αλλά τα πολύ φωτεινά χρώµατα των διαφόρων υποµενού είναι µια ατυχής επιλογή. Η 

εντύπωση που άφησε η ελληνική ιστοσελίδα είναι ανάµικτη, καθώς είναι ιδιαίτερα 

εύκολο να βρει ο επισκέπτης αυτό που ζητά, αλλά η πλοήγησή του εκεί δεν είναι το ίδιο 

απρόσκοπτη. 

 

Στον τοµέα των βοηθητικών κουµπιών, η ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας φαίνεται να 

έχει κουµπιά τα οποία σε πάνε στο αντίστοιχο µπλογκ τους, σε οργάνωση ταξιδιού, 

αλλά το πιο βοηθητικό, αυτό του χάρτη  οδηγεί σε εσφαλµένους συνδέσµους, καθώς 

εξαφανίζεται στην διαδικασία επιλογής περιοχής. Η αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΟΤ 

έχει πάρα πολλά βοηθητικά κουµπιά στην κεντρική της σελίδα, και όπως αναφέρανε οι 

ερωτηθέντες, ίσως περισσότερα των δέοντων. 

 

Όσον αφορά έναν χάστη της ιστοσελίδας, η µεν σελίδα της Νέας Ζηλανδίας δεν 

περιέχει, ενώ η ελληνική διαθέτει µια απλοϊκή µορφή ενός χάρτη της ιστοσελίδας. 

 

Το SEO της σελίδας της Νέας Ζηλανδίας είναι πολύ καλό, δεδοµένου ότι σε όλες τις 

αναζητήσεις σχετικά µε τουρισµό και Νέα Ζηλανδία, η ιστοσελίδα βρίσκεται στην 

πρώτη σελίδα των αναζητήσεων και συνήθως στην πρώτη θέση. Μικρής βελτίωσης 

αποδέχεται η ελληνική ιστοσελίδα, µε την ίδια να καταλαµβάνει θέσεις µέσα στην 

πρώτη σελίδα των αναζητήσεων, αλλά ποτέ πρώτη θέση σε σψετική αναζήτηση. 

 

Στο κοµµάτι των χρήσιµων υπερσυνδέσµων και οι δύο ιστοσελίδες βρίσκονται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα µε πληθώρα συνδέσµων να βρίσκονται στο κάτω µέρος των 

ιστοσελίδων και να αναφέρονται σε σχετικές µε τουρισµό και επιχειρηµατικότητα 

ιστοσελίδες. 

 

Η ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας προχωρά ένα βήµα παραπάνω στην προσπάθεια της 

να ενηµερώσει τον κόσµο, καθώς είναι διαθέσιµη στα αγγλικά και σε 4 ακόµη γλώσσες. 

Ενώ η ιστοσλίδα της Ελλάδας χρήζει βελτίωση σε αυτό το κοµµάτι, καθώς όπως 

σηµειώσανε όλοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί θα πρέπει να είναι προσιτή και σε ευρύτερο 

κοµµάτι κοινού, µιας και η Ελλάδα δέχεται πλήθος τουριστών και από την ανατολική 

Ευρώπη. 
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Η ιστοσελίδα της Νέας Ζηλανδίας δεν προσφέρει δυνατότητα online κρατήσεων, αλλά 

παρέχει πολλούς υπερσυνδέσµους σε ιστοσελίδες, στις οποίες αυτό είναι δυνατόν. Στην 

αντίπερα όχθη, η ελληνική ιστοσελίδα δεν δίνει ούτε αυτή τη δυνατότητα κρατήσεων, 

ούτε παρέχει υπερσυνδέσµους σε σχετικές ιστοσελίδες, αλλά διαθέτει δυνατότητα 

εισαγωγής της πορείας του ταξιδιού από τη γνωστή ιστοσελίδα Trip Advisor και 

πορέχει ενδεικτικές τιµές. 

 

Καµία από τις ιστοσελίδες δεν φέρει διακριτικό σήµα, αλλά και η µεν σελίδα της Νέας 

Ζηλανδίας και η αντίστοιχη ελληνική έχουν αναρτηµένες φράσεις σε εµφανή σηµεία, οι 

οποιες τις κάνουν να ξεχωρίζουν. 

 

Είναι φανερή η προσπάθεια για συνεχή ανανέωση, όπως συµφώνησαν όλοι οι 

ερωτηθέντες, µιας και δεν υπάρχει σε καµία ιστοσελίδα ίχνος παλιάς πληροφορίας. 

 

Στον τοµέα της αµεσότητας και οι δύο ιστοσελίδες είναι πολύ ξεκάθαρες, αν και η 

ελληνική ιστοσελίδα δεν χρειάζεται τόσα πολλά γραφικά. 

 

Όταν προσπαθήσει κανείς να επικοινωνήσει µε τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας, και οι 

δύο ιστοσελίδες προσφέρουν µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά τίποτα 

παραπάνω. 

 

Από τη στιγµή που καµία από τις δύο ιστοσελίδες δεν διαθέτει τη δυνατότητα 

κράτησης, αλλά ούτε καν ζητά οπουδήποτε την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, η 

ύπαρξη ασφάλειας δεν κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει. 

 

Στο τεχνικό κοµµάτι των ιστοσελίδων και οι δύο παρουσιάζουν σύντοµες διευθύνσεις, 

οι οποίες περιέχουν περιγραφή της ιστοσελίδας, δεν έχουν αδιέξοδους 

υπερσυνδέσµους, και απαιτούν περίπου 3-5 δευτερόλεπτα να φορτώσουν, χρόνος 

οριακά ικανοποιητικός. 

 

3.3 Συµπεράσµατα - Προτάσεις. 

 

Το τουριστικό µάρκετινγκ αντιπροσωπεύει τη συστηµατική, συνεπή και συνεχόµενη 

προσπάθεια των DMO να αναπτύξουν, να σχηµατοποιήσουν και να εφαρµόσουν τις 

στρατηγικές τους µε σκοπό την επίτευξη του κύριου στόχου τους: να καταστήσουν το 
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τουριστικό προϊόν επιτυχηµένη εµπειρία για τους επισκέπτες τους. Μέσω της 

στρατηγικής προσέγγισης, το τουριστικό µάρκετινγκ λαµβάνει νέες διαστάσεις, οι 

οποίες ολοένα και περισσότερο αντικατοπτρίζουν την προοπτική των επισκεπτών και 

αυτών που τους φιλοξενούν. Υπάρχουν αρκετά σηµαντικά οφέλη στη λήψη µιας 

στρατηγικής προσέγγισης στο µάρκετινγκ. Τα πλεονεκτήµατα αυτά συµπεριλαµβάνουν 

τη σχηµατοποίηση των γενικών στόχων και στρατηγικών, την παροχή µιας βάσης για 

λήψη αποφάσεων πάνω στο µάρκετινγκ και τη θέση των θεµελίων για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή του σχεδίου µάρκετινγκ. Η στρατηγική προσέγγιση στο 

µάρκετινγκ σε επίπεδο προορισµού είναι πλέον ευρέως αποδεκτή ως αρχή, παρόλο που 

η εφαρµογή των σχεδίων αδυνατεί, όπως σε περιπτώσεις που αφορούν ελληνικούς 

τουριστικούς προορισµούς. Ο King (2002) προτείνει την αποµάκρυνση των DMO από 

την προώθηση των προορισµών σε µαζικές αγορές, και την εστίαση στον επισκέπτη, 

ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική παροχή της προσδοκούµενης εµπειρίας. Αυτή 

η µετατόπιση απαιτεί σηµαντικές αλλαγές στο πόλο, τη δοµή και τις ικανότητες των 

DMO. 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι η στρατηγική µάρκετινγκ και το πρόγραµµα προώθησης ενός 

προορισµού θα πρέπει να είναι περιεκτικά και ευκόλως κατανοητά, αντικατοπτρίζοντας 

κυρίως τη στενή σχέση που πρέπει να διατηρηθεί µεταξύ µάρκετινγκ και ανάπτυξης. Η 

στρατηγική µάρκετινγκ για το διεθνή αλλά και τον εσωτερικό τουρισµό πρέπει να 

προέρχεται άµεσα από τη στρατηγική ανάπτυξης και την ανάγκη προβολής µιας 

εστιασµένης και θετικής εικόνας. Μια βασική αρχή που εφαρµόζεται στην 

σχηµατοποίηση της στρατηγικής µάρκετινγκ είναι η διατήρηση της στενής σχέσης µε 

την στρατηγική ανάπτυξης, δίνοντας έµφαση στη βελτίωση και τη διαφοροποίηση των 

προιόντων. Αυτή η στρατηγική οφείλει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα κάθε 

τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου, µη εξαιρουµένης της περίπτωσης της Χίου. Εποµένως, 

το µάρκετινγκ και η ανάπτυξη νέων προιόντων διαγράφουν παράλληλες πορείες και 

απαιτείται σωστός συντονισµός µεταξύ τους για την επίτευξη της τουριστικής 

ανάπτυξης. Οι τουριστικές αγορές κατακερµατίζονται ολοένα και περισσότερο, και µια 

ευρεία γκάµα νέων προιόντων οφείλει να επινοηθεί και να αναπτυχθεί ως ανταπόκριση 

στο φαινόµενο αυτό. Επιπρόσθετα, τυχόν πιλοτικά προγράµµατα µπορούν κάλλιστα να 

αποτελέσουν άριστα µέσα επίδειξης της πιθανής λειτουργίας νέων µορφών τουρισµού 

(π.χ. θρησκευτικού τουρισµού, τουρισµού περιπέτειας) και αναπτυξιακών σχεδίων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 5: Ερωτηµατολόγιο 1. 

Ορθές Πρακτικές http://www.newzealand.com http://www.visitgreece.gr/ 

Πληροφορίες για τον 

NTO 

      

Τουριστικά προϊόντα 

& υπηρεσίες 

      

Συχνές Ερωτήσεις       

Νέα       

Προσφορές       

Εύκολη πλοήγηση       

Ευκολα Μενού       

Οπτικά κατανοητά 

κουµπιά 

      

Χάρτης ιστοχώρου       

SEO       

Βοηθητικοί Σύνδεσµοι       

Πολλαπλοί τρόποι 

πρόσβασης 

      

Υποστήριξη Αγγλικής 

Γλώσσας 

      

Online κράτησης       

eCRM       

Αναγνωρισηµότητα       

Προσφατες 

πληροφορίες 

      

Απλό κείµενο       

Επικοινωνία µε email       

Ασφάλεια       
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Ορθές Πρακτικές http://www.newzealand.com http://www.visitgreece.gr/ 

Online φήµη       

Σύνδεσµοι προς 

άλλους NTOs 

      

Ευρος θεµάτων       

Βάθος Πληροφοριών       

Άλλο:       

Άλλο:       

Άλλο:       

Λανθασµένες 

Πρακτικές 

http://www.newzealand.com http://www.visitgreece.gr/ 

Πολύπλοκες 

διευθύνσεις 

      

Εκτεταµένη χρήση 

προηγµένης & 

“βαριάς” τεχνολογίας 

      

Κυλιόµενο κείµενο       

Κινούµενα γραφικά & 

αντικείµενα 

      

“Νεκροί” σύνδεσµοι       

Υψηλοί χρόνοι 

µεταφόρτωσης 

      

Οπτικα δύσχρηστοι 

σύνδεσµοι 

      

Πολλά νέα παράθυρα       

Άνοιγµα συνδέσµων 

σε νέα παράθυρα 

      

Other:       

Other:       
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Πίνακας 6: Ερωτηµατολόγιο 2 
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Πίνακας 7: Βιογραφικά Ερωτηθέντων. 

Stella Cohen 

Σχεδιάστρια Ιστοσελίδων για την 

Interactive Share Ltd. 

Μεγάλη πείρα στο σχεδιασµό 

ιστοσελίδων, στο τι κάνει µια 

ιστοσελίδα εύχρηστη, ευανάγνωστη  

και αποτελεσµατική και γι’ αυτό 

επιλέχθηκε ως ειδικός για την 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων σε 

επίπεδο ευκολίας χρήσης και 

θελκτικότητας στον χρήστη. 

Σχεδιάστρια Flash 

Γραφίστρια 

Σάββας Λαµπούδης 

Σχεδιαστής 2D γραφικών για την εταιρία 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών Gameloft 

Εικονογράφος µε µεγάλη εµπειρία 

στην εικονογράφηση ιστοσελίδων και 

στο σχεδιασµό γραφικών (banners, 
Freelance Εικονογράφος. 
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Δηµιουργία γραµµατοσειρών για 

εµπορικούς σκοπούς. 

 

backgrounds κτλ.) για ιστοσελίδες και 

γι’ αυτό κρίθηκε ειδικός στην 

αξιολόγηση των υπό συζήτηση 

ιστοσελίδων, και τη χρηστικότητα των 

γραφικών τους, των χρωµάτων που 

χρησιµοποιούνται, της 

ευαναγνωσιµότητάς τους και της 

γενικής ευχρηστίας τους. 

Ριαβόγλου Κωνσταντίνος 

Account Manager στην Booking.com Η µεγάλη του εµπειρία στον χώρο των 

τουριστικών επιχειρήσεων και 

ιδιαίτερα στο online κοµµάτι του 

τουρισµού και του ηλεκτρονικού του 

εµπορίου, σε συνδυασµό µε τη 

συµµετοχή του σε πολλά papers  και 

σε ερευνητικά προγράµµατα πάνω στο 

online µάρκετινγκ τουριστικών 

επιχειρήσεων τον καθιστά ειδικό στην 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων, 

ιδιαίτερα δε, µετά από την 

ενασχόληση του στην booking.com. 

e-Commerce Manager για το ξενοδοχείο 

Premier Luxury Mountain Resort 

Εξωτερικός συνεργάτης στο τµήµα 

Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής 

Διοίκησης και οικονοµίας του ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης στο σχεδιασµό και την 

υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων  

 

Συράκης Ιωάννης 

 

Account Manager στην Booking.com Η µεγάλη του εµπειρία στον χώρο των 

τουριστικών επιχειρήσεων και 

ιδιαίτερα στο online κοµµάτι του 
Quality and e-Commerce Coordinator στην 

ξενοδοχειακή επιχείρηση Aldemar 
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Συµβολή στον ανασχεδιασµό, την 

ανανέωση και την ενηµέρωση των 

ιστοχώρων της εταιρίας 

τουρισµού και του ηλεκτρονικού του 

εµπορίου, σε συνδυασµό µε τη 

συµµετοχή του σε πολλά papers  και 

σε ερευνητικά προγράµµατα πάνω στο 

online µάρκετινγκ τουριστικών 

επιχειρήσεων τον καθιστά ειδικό στην 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων, 

ιδιαίτερα δε, µετά από την 

ενασχόληση του στην booking.com 

Ιωάννης Βαλαχής 

Διδάκτωρ Τουρισµού του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου. 

Η εξαιρετικά ενεργή του πορεία στο 

χώρο του τουρισµού σε ακαδηµαϊκό, 

επαγγελµατικό αλλά και επίπεδο 

φορέων τον καθιστά ειδικό στην 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων των 

εθνικών φορέων τουρισµού της 

Ελλάδας και της Νέας Ζηλανδίας, 

µπορεί να διακρίνει εύκολα δυνατά και 

αδύνατα σηµεία αυτών και όντας και 

επαγγελµατίας και ακαδηµαϊκός 

µπορεί να αξιολογήσει την εφαρµογή 

της θεωρίας. 

 

Καθηγητής στο τµήµα Τουριστικών 

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

οικονοµίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών 

Ενοικιαζοµένων Δωµατίων και 

Διαµερισµάτων Νέου Μαρµαρά 

Πρόεδρος του Τουριστικού Τµήµατος του 

Εµπορικού Επιµελητηρίου Χαλκιδικής 

Συνιδιοκτήτης και διαχειριστής 

τουριστικών καταλυµάτων, µε ενασχόληση 

στο online κοµµάτι προβολής των 

καταλυµάτων και στην προβολή τους στα 

κοινωνικά δίκτυα και στο relationship 

management αυτών. 

Αβραµίδου Περσεφόνη 

Απόφοιτος τµήµατος Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

Όλα τα παραπάνω την καθιστούν 

ειδική στο να κρίνει ορθές πρακτικές 

τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας από 
Συµµετοχή και συγγραφή αρκετών papers  
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Συµµετοχή και παρουσιάσεις σε συνέδρια 

και ερευνητικά προγράµµατα πάνω στη 

θεµατική ενότητα των online κρατήσεων 

και ηλεκτρονικής προώθησης του 

τουρισµού 

γραφιστική άποψη όσο και σε επίπεδο 

εµπορικότητας του τελικού 

αποτελέσµατος 

 

 

Πτυχιούχος γραφιστικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


