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Περίληψη 
 

Το παρόν πόνημα εξετάζει τις επιπτώσεις της διοργάνωσης μικρής εμβέλειας 

αθλητικών δραστηριοτήτων στην τοπική οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 

μέσω του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ τουριστικών προορισμών.  

 

Η εργασία ξεκινάει ορίζοντας βασικές έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

συγγραφή της εργασίας και οι οποίες σχετίζονται με τις έννοιες του μάρκετινγκ, του 

τουρισμού και του αθλητισμού. Στη συνέχεια εξετάζονται προηγούμενες ερευνητικές 

και ακαδημαϊκές απόψεις πάνω στα αντίστοιχα ζητήματα μέσω της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης ακαδημαϊκών κειμένων και δημοσιεύσεων.  

 

Εν συνεχεία ορίζεται η μεθοδολογία της έρευνας που θα ακολουθήσει, και αναλύεται 

η μελέτη περίπτωσης των αθλητικών δραστηριοτήτων της κοινότητας Σφενδάμης του 

νομού Πιερίας. Η ανάλυση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από την έρευνα μέσω δύο 

ξεχωριστών ερωτηματολογίων, με σκοπό την κατανόηση που σκέπτονται οι εν 

δυνάμει επισκέπτες και οι τοπικοί επιχειρηματίες της περιοχής.  

 

Μέσω της ανάλυσης με τη μέθοδο S.W.O.T. εξάγονται συμπεράσματα και 

προτείνονται λύσεις και στρατηγικές μάρκετινγκ που θα βελτιώσουν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα αυξήσουν τα συνολικά εισοδήματα και την 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Τα συμπεράσματα περιληπτικά σχετίζονται με το 

γεγονός ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας των εξεταζόμενων 

εκδηλώσεων μέσω της βελτίωσης της στρατηγικής μάρκετινγκ, της διαφοροποίησης 

με την διοργάνωση εκδηλώσεων μεγάλης ποικιλομορφίας σε συχνότερα χρονικά 

διαστήματα, με στόχο τη δημιουργία brand-name για την περιοχή.  
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Εισαγωγή 
 

 

Το φαινόμενο του τουρισμού, αν και έχει διαφοροποιηθεί και αναπτυχθεί σε 

μεγάλο βαθμό στην εποχή μας, δεν είναι ένα φαινόμενο που έχει την απαρχή του στις 

τελευταίες δεκαετίες, ούτε καν στους τελευταίους αιώνες, αλλά είναι ένα φαινόμενο 

που η απαρχή του βρίσκεται στην αρχαιότητα. 

Ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου, ο τουρισμός αναπτύχθηκε μαζί με τη 

ναυτιλία και την εμπορική δραστηριότητα. Αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι δημοφιλείς 

τουριστικοί προορισμοί την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν φυσικά η 

Ρώμη, η περιοχή της Νάπολης ως παραθαλάσσιο θέρετρο, η Αθήνα ως η γενέτειρα 

της Φιλοσοφίας και της Δημοκρατίας, οι μεγάλες πόλεις των παραλίων της Μικράς 

Ασίας (Έφεσος, Αλικαρνασσός, Μίλητος) και τα ερείπια της Τροίας, και φυσικά η 

Αλεξάνδρεια, το εξωτικό σταυροδρόμι που ένωνε την Ευρώπη, την Ασία και την 

Αφρική (Perrottet, 2002).  

Ο τουρισμός συνέχισε να αποτελεί μία μέθοδο ανταλλαγής πολιτιστικών 

στοιχείων και ανάπτυξης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, όμως άρχισε να λαμβάνει στοιχεία ραγδαία 

αυξανόμενης δραστηριότητας τον 20
ο
 αιώνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προηγούμενου αιώνα και εν συνεχεία και του τωρινού, ο τουρισμός αποτελεί μία 

βασική εμπορική δραστηριότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, 

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της Ελλάδας, ο τουρισμός αποτέλεσε και 

αποτελεί έναν κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας. 

Η γεωγραφική θέση, η φυσική ομορφιά, η πολιτιστική κληρονομιά και 

παγκόσμιας εμβέλειας και σημασίας μνημεία καθιστούν την Ελλάδα ως έναν από 

τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα και με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (2012).  

Επιπλέον ένας άλλος τομέας με τον οποίο η Ελλάδα είναι συνυφασμένη είναι 

και ο τομέας του αθλητισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφορές σε διοργάνωση 

αθλητικών αγώνων συναντάμε στην Iλιάδα του Ομήρου. Χαρακτηριστικό επίσης 

είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί και την γενέτειρα της μεγαλύτερης αθλητικής 

διοργάνωσης τόσο της αρχαιότητας όσο και της σύγχρονης εποχής, των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Οι συγκεκριμένοι αγώνες, πέρα από ύψιστης σημασίας αθλητικό γεγονός, 

κατέστησαν και τον τόπο διοργάνωσης τους, την Αρχαία Ολυμπία, έναν από τους 
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δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της αρχαιότητας. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται και στον διαδικτυακό κόμβο «Οδυσσέας» (http://odysseus.culture.gr): 

 

«Από τα πέρατα του ελληνικού κόσμου έρχονταν θεατές 

για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Το πλήθος που έφτανε 

στην Ολυμπία για την παρακολούθηση των αγώνων, έστηνε τις 

σκηνές του κατά μήκος των ποταμών ή κάτω από τα δέντρα. 

Εκτός από τους μεμονωμένους προσκυνητές υπήρχαν και οι 

θεωρίες, οι επίσημες δηλαδή αντιπροσωπείες των πόλεων, οι 

οποίες απαρτίζονταν από επιφανείς πολίτες και έφερναν 

πλουσιότατα δώρα στο Ιερό. Οι αθλητές έπρεπε να πάνε στην 

Ήλιδα, τη διοργανώτρια πόλη των αγώνων ένα μήνα πριν την 

έναρξή τους, για να προπονηθούν κάτω από την επίβλεψη των 

Ηλείων κριτών». 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι από την αρχαιότητα ο αθλητισμός ήταν ένας λόγος που 

προκαλούσε τους ανθρώπους να επισκεφτούν νέα μέρη, να γίνουν δηλαδή τουρίστες. 

Ο αθλητισμός και ο τουρισμός συνέβαλαν συνδυαστικά στην οικονομική ανάπτυξη 

περιοχών όπως της Ολυμπίας.  

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να εξετάσει τις πτυχές του προαναφερθέντος 

γεγονότος στη σύγχρονη του μορφή, να εξετάσει δηλαδή την βοήθεια που προσφέρει 

η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και διοργανώσεων στην οικονομική ανάπτυξη 

μιας περιοχής μέσω εργαλείων μάρκετινγκ και μάνατζμεντ.  

Για να εξετάσουμε όμως τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι αναγκαίο αλλά και 

ωφέλιμο να διευκρινίσουμε αρχικά κάποιες βασικές έννοιες και όρους.  

 

Ορισμός Βασικών Εννοιών 
 

  Ξεκινώντας τη μελέτη  και την έρευνα θεωρήθηκε σκόπιμο και απαραίτητο να 

οριστούν οι έννοιες με τις οποίες ασχολείται η παρούσα προσπάθεια. Είναι λοιπόν 

απαραίτητο να ορίσουμε τις έννοιες γύρω από τον τουρισμό, τον αθλητισμό, το 

μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ, καθώς και να εξετάσουμε βασικά τους 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες εκφάνσεις τους οι οποίες μας ενδιαφέρουν, όπως 

τον αθλητικό τουρισμό και ιδιαίτερα τον υπαίθριο αθλητισμό, το τουριστικό 

http://odysseus.culture.gr/
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μάρκετινγκ και μάνατζμεντ και τη σχέση αθλητικών δραστηριοτήτων και 

οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Τουρισμός 

 

Η έννοια του τουρισμού λαμβάνει διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με τον 

ερευνητή, το αντικείμενο της έρευνας και τη σκοπιά του κάθε ενδιαφερόμενου. Μία 

από τις πιο διαδεδομένες ερμηνείες είναι αυτή του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (World Tourism Organization – U.N.W.T.O.), ο 

οποίος ορίζει τον τουρισμό «ως εκείνη την δραστηριότητα των ανθρώπων που 

ταξιδεύουν και διαμένουν σε περιοχές διαφορετικές από το μέρος που διέμεναν, όχι 

περισσότερο από ένα χρόνο για διασκέδαση, δουλειές ή για άλλους σκοπούς». 

(www.unwto.org) 

Ο Βασιλειάδης (2003), παραπέμποντας σε διάφορους ερευνητές, δίνει τον 

ακόλουθο ορισμό: 

«Ως τουρισμό (tourism) θα μπορούσαμε να εννοήσουμε το 

σύνολο των σχέσεων και των φαινομένων που προκύπτουν 

μέσω του ταξιδίου (σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο) και της 

παραμονής των ατόμων σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο 

παραμονής. Ο τόπος παραμονής για τα άτομα αυτά δεν είναι 

ούτε ο κύριος και μόνιμος τόπος κατοικίας ούτε ο τόπος 

εργασίας τους».  

 

Ο τουρισμός διαχωρίζεται με βάση την προέλευση του τουρίστα και τον 

προορισμό του σε εξωτερικό, αν ο τουρίστας κατευθύνεται σε διαφορετική χώρα από 

αυτήν που διαμένει, και σε εσωτερικό, αν ο προορισμός του τουρίστα είναι εντός της 

χώρας διαμονής του.  

Σημαντικό ρόλο στον ορισμό του τουρισμού είναι και η αντιμετώπιση του 

φαινομένου ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος με την συνεχή επίδραση 

κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών στοιχείων, αλλά και η ταξινόμηση του 

τουριστικού φαινομένου τόσο από την πλευρά της προσφοράς, όσο και από την 

http://www.unwto.org/


12 

 

πλευρά της ζήτησης (Βασιλειάδης, 2003). Από την πλευρά της προσφοράς 

ταξινομούμε τις τουριστικές δραστηριότητες ως εξής: 

 

 Τουρισμός αναψυχής 

 Τουρισμός πολιτιστικών ενδιαφερόντων 

 Τουρισμός κοινωνικότητας 

 Τουρισμός αθλητικών ενδιαφερόντων 

 Τουρισμός επαγγελματικών ενδιαφερόντων 

 Τουρισμός πολιτικών σκοπιμοτήτων 

 

Με βάση τη ζήτηση, η ταξινόμηση γίνεται κατά εθνικότητα, εποχή ή και διάρκεια 

παραμονής (Λογοθέτης, 1967). Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν και τα κίνητρα 

έλευσης, τα οποία ταξινομούνται ως εξής (Βασιλειάδης, 2003): 

 

 Κίνητρα φυσικά 

 Κίνητρα ψυχικά 

 Κίνητρα διαπροσωπικής φύσεως 

 Κίνητρα πολιτιστικής φύσεως 

 Κίνητρα προσωπικής αναγνώρισης 

 

  Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της 

παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού (2012) , οι τουριστικές δραστηριότητες δημιουργούν 

διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Ο συνολικός 

αριθμός τουριστών παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 4,6% το 2011 σε σχέση με το 2010, 

φτάνοντας τα 983 εκατομμύρια τουρίστες, με τις προβλέψεις να εκτιμούν τον 

συγκεκριμένο αριθμό να αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια τουρίστες μέχρι το έτος 2030.  

Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι το συνολικό εισόδημα που δημιουργήθηκε από 

τουρίστες το 2011 έφτασε το 1,03 τρισεκατομμύρια δολάρια ($1,03 τρις).  

 Η γρηγορότερα αναπτυσσόμενη αγορά και μεγαλύτερη σε μέγεθος είναι η 

Ευρώπη, με 504 εκατομμύρια τουρίστες το 2011, και αύξηση 29 εκατομμυρίων 

τουριστών παρόλη την οικονομική κρίση. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και η 

Ελλάδα, με τις αφίξεις να φτάνουν τους 16,4 εκατομμύρια τουρίστες το 2011 από 
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14,9 εκατομμύρια τουρίστες το 2009 (U.N.W.T.O., 2012). Η τεράστια επίπτωση της 

οικονομικής κρίσης σαφώς και επηρεάζει όμως τον εσωτερικό τουρισμό.  

 

 

Πίνακας 1: Αφίξεις Τουριστών στην Ευρώπη ανά χώρα , 2009-11. Πηγή: www.unwto.org 

  

Η έννοια του τουριστικού προορισμού έχει διαχρονικά αλλάξει και έχει 

εξελιχθεί ανάλογα και με την πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης του ίδιου του 

τουριστικού φαινομένου.  Ετυμολογικά η λέξη προορισμός προέρχεται από τα 
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λατινικά, και συγκεκριμένα από τις λέξεις destinatio, onis  με την ακριβή του 

σημασία να είναι «τοποθεσία στο τέλος του ταξιδιού» (Vukonic, 1997).  

Όπως μας περιγράφει ο Βασιλειάδης (2003), η έννοια του τουριστικού 

προορισμού έχει την απαρχή σε χώρους εμπορικών, φυσικών, θρησκευτικών και 

πολιτιστικών αξιοθεάτων, σε χώρους ιαματικών λουτρών ή πηγών και λοιπά. 

Συνήθως ο τουριστικός προορισμός ταξινομείται με βάση τη γεωγραφία και λαμβάνει 

διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με το είδος του επιστήμονα που τον εξετάζει. Ο 

ίδιος ερευνητής παραπέμποντας και σε άλλους, αναφέρει και ότι ο τουριστικός 

προορισμός μπορεί να λάβει τη μορφή μιας τουριστικής ζώνης ή περιοχής τουρισμού, 

την πιο κοντινή στα οικονομικά έννοια της περιοχής ταξιδιωτικής αγοράς ή και της 

ενιαίας τουριστικής επιχείρησης.  

Πολύ αναλυτικός είναι ο ορισμός του Medlik (1993): 

 

«Ως τουριστικοί προορισμοί ορίζονται χώρες, 

περιοχές, πόλεις ή άλλα μέρη στα οποία ταξιδεύουν τουρίστες. 

Σε ορισμένες περιόδους του έτους οι υποδομές και οι ανέσεις 

εξυπηρετούν τους τουρίστες και τους εργαζόμενους, ενώ από 

την άλλη για κάποια χρονικά διαστήματα ή καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους τα σημεία αυτά έχουν συχνούς τουρίστες-

χρήστες. Η σημαντικότητα της γεωγραφικής τοποθεσίας ως 

τουριστικός προορισμός εξαρτάται από τρεις βασικούς 

παράγοντες, οι οποίοι  είναι οι ελκυστικότητες, η ευχαρίστηση 

και οι προσβάσεις σε έναν τουριστικό προορισμό».  

 

Καθοριστικό ρόλο στην ταξινόμηση των τουριστικών προορισμών 

διαδραματίζουν και οι αντιλήψεις των καταναλωτών. Ξεκινώντας από ένα 

παράδειγμα που διατυπώνει ο Βασιλειάδης (2003), θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

τουριστικός προορισμός της Θεσσαλονίκης  επιλέγεται από τον επιχειρηματία ή τον 

ερευνητή ως προορισμός ενός συνεδρίου ή μιας θεματικής ενότητας της Διεθνούς 

Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, από τον Ισραηλίτη ως πόλη που κάποτε χαρακτηρίστηκε 

«δεύτερη Ιερουσαλήμ», από τον Τούρκο ως η γενέτειρα του Κεμάλ Ατατούρκ, από 

τον Άγγλο λάτρη της αρχαιότητας ως η Πρωτεύουσα της Μακεδονίας με τις 

φημισμένες αρχαιότητες και την εγγύτητα στη Βεργίνα και από τον μαθητή μέλος της 

πενταήμερης εκδρομής της τρίτης λυκείου ως η πόλη με την καλύτερη νυχτερινή ζωή. 
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Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν τουριστικό προορισμό επιτυχημένο 

είναι τα εξής (Butler,1998): 

 Πληροφόρηση και εύκολη πρόσβαση πληροφοριών στις αγορές 

 Λογικό κόστος 

 Ευνοϊκό φυσικό κλίμα 

 Ποικιλομορφία παρεχόμενων δραστηριοτήτων και διευκολύνσεων για 

τον επισκέπτη 

 Στοιχεία φυσικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι ωφέλιμα για 

την προσέλκυση τουριστών.  

 

 

Πίνακας 2: Σχηματική Απόδοση της Έννοιας "Προορισμός". Πηγή: Βασιλειάδης, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προορισμός 
(Destination) 

•Αυτούσια 
οριοθετημένα 
θέρετρα (π.χ. 
χωριά διακοπών) 

•Περιοχές 
μοναδικού 
φυσικού κάλλους ή 
περιοχές με 
μοναδικά 
αξιοθέατα 

•Δήμοι, κοινότητες , 
πόλεις 

•Περιοχές που 
χαρακτηρίζονται 
από διοικητικές 
ενότητες ή 
περιοχές που 
χαρακτηρίζονται 
από ονομασίες 
προορισμών 

•Χώρες 

•Ομάδες χωρών και 
ήπειροι 
 

Φορείς 

(Destination 
Marketers) 

 

 

•Μεμονωμένοι ή 
απλοί ιδιοκτήτες 
του ιδιωτικού 
κλάδου 

•Φορείς του 
Δημοσίου (από 
τοπική 
αυτοδιοίκηση 
μέχρι και 
κυβερνητικά 
γραφεία) 

•Συνεργασίες 
μεταξύ ιδιωτών και 
Δημοσίου (π.χ. 
τοπικές τουριστικές 
ενώσεις) 

•Συνεργασίας 
γραφείων 
αρμοδίων για 
Μάρκετινγκ 
Προορισμών (π.χ. 
ETC) 

Πελάτης 

(Destination 
Customer) 

 

 

 

•Ικανοποίηση              
αναγκών των 

•Ι.Εν δυνάμει 
επισκεπτών 

•ΙΙ.Μεσαζόντων 
(τουριστικοί 
πράκτορες, 
λιανέμποροι, μέσα 
μαζικής 
ενημέρωσης) 

•ΙΙΙ.Κατοίκων 

•ΙV.Επαγγελματιών 
του προορισμού 
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Αθλητισμός και αθλητικός τουρισμός 

 

Σημαντικό στοιχείο για την συγκεκριμένη έρευνα είναι και ορισμός των 

εννοιών που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Αρχικά ως αθλητισμό ορίζουμε όλη την 

κλίμακα ανταγωνιστικών και μη-ανταγωνιστικών ενεργών ενασχολήσεων που 

περιλαμβάνουν ικανότητα, στρατηγική, και/ή τύχη με τις οποίες ασχολούνται 

άνθρωποι, με τις δικές τους δυνάμεις και το δικό τους επίπεδο, είτε απλώς για 

διασκέδαση και προπόνηση είτε για την αύξηση των επιπέδων της δημόσιας 

παραδεχόμενης αρτιότητας και τελειότητας (Standeven & DeKnop, 1999). Στα 

αγγλικά η βιβλιογραφία αναφέρει τόσο τη λέξη sport , που ορίζεται ως όλες οι 

δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια της ενεργού συμμετοχής, όσο και τη λέξη 

sports που ορίζεται ως η συλλογή φυσικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια η πρώτη 

έννοια περιλαμβάνει και τις εμπορικές δραστηριότητες που περιβάλλουν τη δεύτερη 

έννοια (Stotlar, 2005). 

Περαιτέρω, ως αθλητικό τουρίστα ορίζουμε έναν προσωρινό επισκέπτη ο 

οποίος διαμένει τουλάχιστον 24 ώρες στον τόπο προορισμού και του οποίου σκοπός 

της επίσκεψης είναι να συμμετέχει (ενεργά ή ως θεατής) σε γεγονότα σχετιζόμενα με 

τον αθλητισμό (Douvis et al, p.2). 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερθείσες ταξινομήσεις, το είδος του 

τουρισμού που μας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα είναι αυτό του αθλητικού 

τουρισμού. Ως αθλητικό τουρισμό ή τουρισμό αθλημάτων (Sport Tourism ή Sports 

Tourism) ορίζουμε την τουριστική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση ή συμμετοχή σε κάποιο αθλητικό γεγονός, διαμένοντας μακριά από 

τον μόνιμο τόπο κατοικίας (Commonwealth of Australia, 2000). Ο αθλητικός 

τουρισμός είναι μία τρισδιάστατη έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη μετακίνηση από 

τον τόπο διαμονής για τη συμμετοχή ως αθλητής, θεατής ή απλός επισκέπτης μιας 

αθλητικής εγκατάστασης (π.χ. γήπεδο, hall of fame) και η οποία περιλαμβάνει και τα 

ανταγωνιστικά και τα μη ανταγωνιστικά αθλήματα (Neirotti, Goldblatt, Graham, 

2001).  
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Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ 

  

 Πριν ολοκληρώσουμε την αρχική μας αναφορά στον ορισμό των εννοιών που 

απασχολούν την παρούσα εργασία, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται να ορίσουμε τις 

έννοιες του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ. Οι Montana και Charnov (2000) ορίζουν 

την έννοια του μάνατζμεντ ως την εργασία μαζί με άλλους και μέσω άλλων για την 

επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης αλλά και των μελών της.  

 Ένας από τους τομείς του μάνατζμεντ είναι και το μάρκετινγκ. Ως 

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ ορίζεται η τέχνη και η επιστήμη της επιλογής αγορών-

στόχων και η συλλογή, διατήρηση και αύξηση πελατών μέσω της δημιουργίας, 

διαχείρισης, επικοινωνίας και παράδοσης ανώτερης αξίας για τον πελάτη (Kotler 

et.al., 2009). Οι ίδιοι μελετητές αναφέρονται και σε έναν ορισμό που έδωσε ο 

καθηγητής του στη Φιλανδία, σύμφωνα με τον οποίο: 

 

«Το μάρκετινγκ είναι μία εστίαση στον πελάτη που διεισδύει σε 

οργανωσιακές λειτουργίες  και διαδικασίες και 

προσανατολίζεται προς υποσχέσεις μέσω της αύξησης της αξίας, 

κάνοντας εφικτή την ικανοποίηση ατομικών προσδοκιών οι 

οποίες δημιουργούνται  από αυτές τις υποσχέσεις και 

ικανοποιώντας αυτές τις προσδοκίες μέσω υποστήριξης 

διαδικασιών που δημιουργούν αξία για τον πελάτη, και κατά 

συνέπεια υποστηρίζουν τη δημιουργία αξίας μέσα στην εταιρία 

αλλά και στις διαδικασίες των πελατών και των μετόχων της 

εταιρίας» 

 

Οι Pitts και Stotlar (2002) ορίζουν την έννοια του αθλητικού μάρκετινγκ ως 

«τη διαδικασία σχεδιασμού και της εφαρμογής δραστηριοτήτων για την παραγωγή, 

τιμολόγηση, προώθηση και διανομή ενός αθλητικού προϊόντος με σκοπό την 

ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίτευξη των στόχων των 

διοργανωτών-εταιρίας». 

Ο Βασιλειάδης (2003), παραπέμποντας και στο έργο των Moutinho & Witt, 

ορίζει ως τουριστικό μάρκετινγκ τη «διαδικασία διοίκησης μέσω της οποίας οι 

οργανισμοί  τουρισμού προσδιορίζουν τους τουρίστες της επιλογής τους, εν δυνάμει 
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και δυνητικούς, και επικοινωνούν με αυτούς για να εξακριβώσουν και να επηρεάσουν 

τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους και τα κίνητρα τους σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση και την 

προσαρμογή των τουριστικών τους προϊόντων, σύμφωνα με την άποψη που έχει 

διαμορφωθεί για την άριστη ικανοποίηση του τουρίστα και τη μεγιστοποίηση των 

στόχων του οργανισμού».  

Ο ίδιος μελετητής (2003) αναφέρεται και στην έννοια της Διοικητικής του 

Τουριστικού Μάρκετινγκ (Tourism Marketing Management), ορίζοντας την ως «τον 

καθορισμό των στόχων του Μάρκετινγκ λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους 

πόρους του τουριστικού οργανισμού και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά, τον 

προγραμματισμό, καθώς και την εκτέλεση των απαραίτητων δραστηριοτήτων 

Μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων». 

 

 

Πίνακας 3: Στόχοι του τουριστικού μάρκετινγκ 

 

Αρχικά συμπεράσματα και δομή της εργασίας 
 

Από την ανάλυση των παραπάνω εννοιών προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο 

τουρισμός μπορεί να αποτελέσει έναν κύριο μοχλό ανάπτυξης μιας περιοχής, και να 

Στόχοι του Τουριστικού Μάρκετινγκ  
Πηγή: Βασιλειάδης Χ.Α., 2003. η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών.                                               

Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. 

• Προσέλκυση νέων ομάδων στόχων 

• Διεύρυνση του μεριδίου σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους 

• Αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων 

• Καλυτέρευση του καταμερισμού των διανυκτερεύσεων 

• Αύξηση της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών 

• Προσέλκυση επισκεπτών που εντάσσονται σε συγκεκριμένη κατηγορία ηλικίας 

• Βελτίωση της δομής των αφίξεων 

• Καλύτερη κατανομή στις αφίξεις που παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατηγορία - 
στόχος 

• Διόρθωση υπάρχουσας εικόνας 

• Ενίσχυση κρίσιμων ασθενών παραγόντων  

• Αύξηση τζίρου και κερδών 

• Καθορισμός κοινωνικών στόχων 
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συμβάλλει στην αύξηση των εισοδημάτων των κατοίκων της. Η διοργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο αύξησης των 

αφίξεων τουριστών είτε με τη μορφή αθλητών είτε με τη μορφή θεατών.  

Με την υιοθέτηση των εργαλείων που μας παρέχουν οι τομείς του μάρκετινγκ 

και του μάνατζμεντ παρέχεται η δυνατότητα βελτίωσης της εικόνας του προορισμού 

αλλά και της αθλητικής διοργάνωσης, με στόχο την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στον ακριβώς προαναφερθέντα πίνακα. 

Ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία τα εισοδήματα 

των κατοίκων της Ελλάδας έχουν πληγεί κατά μείζονα τρόπο είναι αναγκαία η 

εύρεση μεθόδων και προτάσεων για την αύξηση της τουριστικής κίνησης και των 

εσόδων ειδικά περιοχών με χαμηλή τουριστική κίνηση αλλά μεγάλες δυνατότητες και 

προοπτικές εξέλιξης. Η συγκεκριμένη διαπίστωση ήταν ο κύριος λόγος της επιλογής 

του θέματος της παρούσας εργασίας, καθώς επιθυμούσα να συμβάλλω στην 

διατύπωση προτάσεων για την επίλυση ή βελτίωση του συγκεκριμένου ζητήματος.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση του 

ζητήματος με σκοπό την διερεύνηση εργασιών και έρευνας πάνω στο ίδιο 

αντικείμενο κατά το παρελθόν. Η εργασία συνεχίζεται με ανάλυση των θεωρητικών 

μοντέλων και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. Εν συνεχεία πραγματοποιείται 

η μελέτη περίπτωσης για την περιοχή της Σφενδάμης Πιερίας και των αθλητικών 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην συγκεκριμένη περιοχή. Έπειτα από την 

περιγραφή των χαρακτηριστικών της μελέτης περίπτωσης ακολουθεί η ανάλυση των 

απαντήσεων στα δύο ερωτηματολόγια που αποτελούν βασικό κομμάτι της παρούσας 

εργασίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη εκπόνηση μιας ανάλυσης τύπου S.W.O.T. 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και την υποβολή προτεινόμενων 

στρατηγικών και μελλοντικών δράσεων για την επίτευξη των στόχων που 

εξετάζονται.  

 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

Η έρευνα στον τομέα του αθλητικού τουρισμού είναι πολυποίκιλη και 

καλύπτει μία ευρεία γκάμα θεμάτων και ενοτήτων. Οι Standeven & De Knop (1999) 

αναφέρουν ότι ο τουρισμός που έχει σχέση με τα σπορ χωρίζεται σε: α) όταν κάποιος 

δεν είναι σε διακοπές ή εργασία αθλητικός τουρισμός ο οποίος χωρίζεται σε 

ενεργητικό – παθητικό, και β) ο αθλητικός τουρισμός διακοπών ο οποίος χωρίζεται 
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στον παθητικό αθλητικό τουρισμό και στον ενεργητικό. Ο παθητικός χωρίζεται στο 

τυχαίο θέαμα και στο γνωστό, όπως είναι τα αθλητικά μουσεία, τα διάφορο αθλητικά 

γεγονότα κ.λπ. Ο ενεργητικός αθλητικός τουρισμός με τη σειρά του χωρίζεται στις 

διακοπών αθλητικές δραστηριότητες,  που χωρίζονται σε οργανωμένες και σε 

ανεξάρτητες,  και στην αθλητική δραστηριότητα διακοπών,  που χωρίζεται στις 

πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες διακοπών  και την μοναχική αθλητική 

δραστηριότητα διακοπών. Οι Turco, Riley, & Swart (2002) στο βιβλίο τους “Sport 

tourism” καθοδηγούν τους αναγνώστες στη διαδικασία του σχεδιασμού, εφαρμογής 

και αξιολόγησης λειτουργιών αθλητικού τουρισμού. Καλύπτει τις βασικές έννοιες του 

αθλητικού τουρισμού και της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, της 

χρηματοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών, 

επαγγελματικής προετοιμασίας για αθλητικό τουρισμό καθώς και ακαδημαϊκές 

προσεγγίσεις για τα υπό συζήτηση ζητήματα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για 

ιδρύματα, οργανισμούς και επαγγελματικές ενώσεις που σχετίζονται με το 

αντικείμενο, καθώς και για το οικονομικό αντίκτυπο του διεθνούς αθλητικού 

τουρισμού και του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. 

 Άλλα κείμενα εστιάζουν στις ομοιότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά 

αθλητισμού και τουρισμού. Οι κυριότερες ομοιότητες μεταξύ αθλητισμού και 

τουρισμού είναι οι εξής: Ο ελεύθερος χρόνος, η μαζικότητα, το εύθραυστο, η 

υποκειμενικότητα των δια- θέσεων του ατόμου, η ύφεση και συνεργασία των λαών,  

το κοινωνικοψυχολογικό περιεχόμενό τους και η ιδιαίτερη υποδομή που απαιτούν σε 

εγκαταστάσεις (Αυθίνος, 1998). Ακόμα, άλλα τρία στοιχεία που παρουσιάζουν 

ομοιότητες είναι ο κρατικός παρεμβατισμός, το πολυσύνθετο των δραστηριοτήτων 

και το ίδιο νομικό πλαίσιο. Όσο για τις διαφορές αυτές εντοπίζονται στο θέμα της 

συμμετοχής. Στο μεν τουρισμό, ενασχόληση θεωρείται σε κάθε περίπτωση η ενεργός 

συμμετοχή, ενώ αντίθετα στον αθλητισμό είναι δυνατόν να υπάρχει και ενεργός 

συμμετοχή, αλλά και παθητική συμμετοχή (Λύτρας, 1991).  Σε ένα άλλο άρθρο 

(Γλυνιά, Σμέρνου, Χατζημανουήλ , 2010) παρατίθεται μια σύγκριση μεταξύ των 

εννοιών του τουρισμού και του αθλητικού τουρισμού, της αναψυχής και της 

τουριστικής ανιμασιόν,  έτσι όπως παρουσιάζονται στην Ελλάδα.  Η συσχέτισή τους 

δείχνει ότι το κοινό στοιχείο στα φαινόμενα αυτά είναι η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου 

και η αναζήτηση της ξεχωριστής εμπειρίας.  Υπάρχουν και θα εξακολουθήσουν να 

αναπτύσσονται πολλά είδη δραστηριοτήτων αναψυχής στην Ελλάδα, γιατί όλο και 

μεγαλύτερο κοινό προσελκύεται σε έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο ζωής και 
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αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Ταυτόχρονα,  το όλο προϊόν της αθλητικής 

αναψυχής και του τουρισμού στην Ελλάδα έχει αρχίσει να απαξιώνεται λόγω της 

καταστροφής του περιβάλλοντος και των αρνητικών επιδράσεων των υπαιθρίων 

δραστηριοτήτων και της τουριστικής δόμησης στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν 

ευκαιρίες και δυνατότητες για αντιστροφή των επιπτώσεων και βελτίωση του 

προϊόντος,  εφόσον οι ενεργητικές διακοπές είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 

ζωής. H ίδια έννοια μελετάται και σε επόμενη εργασία (Μάντζιος & Γλυνιά, 2005) με 

την καταγραφή, αξιολόγηση και αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνών μικρής µεν 

εμβέλειας αλλά μεγάλης γεωγραφικής διασποράς, που αφορούν στην τουριστική 

υπηρεσία Άθληση & Ψυχαγωγία πελατών ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Στόχοι της 

έρευνας ήταν: α) η καταγραφή της ελληνικής αγοράς στην άθληση και ψυχαγωγία 

ξενοδοχείων β) η δόµηση του προφίλ των πελατών γ) η δόµηση του προφίλ των 

οργανισµών που παρέχουν τις υπηρεσίες και δ) η διατύπωση των προβλημάτων και 

της προοπτικής που διαγράφονται στο μέλλον στο χώρο αυτό. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η ελληνική αγορά διαθέτει εκατοντάδες ξενοδοχεία µε υποδοµή για 

άθληση και ψυχαγωγία και προγράμματα σε λειτουργία,  ενώ οι ξενοδόχοι θεωρούν 

σηµαντική την ύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων για την αύξηση των εσόδων και τη 

διατήρηση της πελατείας. Οι πελάτες είναι σχετικά νέοι άνδρες και γυναίκες που 

ταξιδεύουν µε την οικογένεια και συμμετέχουν για λόγους κοινωνικοποίησης, υγείας, 

ευεξίας και ομορφιάς. 

Όσον αφορά στις δυνατότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα φαίνεται πως αυτές 

είναι αρκετές. Αν και η χώρα μας κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στις 

προτιμήσεις τουριστών ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

στοιχείο με το μικρότερο ποσοστό που έλκει τους τουρίστες, είναι οι δυνατότητες για 

σπορ, ενώ τα αξιοπερίεργα της φύσης μαζί με το κόστος ζωής και τα μνημεία είναι τα 

στοιχεία που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και κάνουν την Ελλάδα πόλο έλξης για 

τους τουρίστες που την επισκέπτονται κάθε χρόνο (Λύτρας, 1991). Παρόλο που η 

Ελλάδα έχει τις γεω-πολιτικές και κλιματολογικές συνθήκες ώστε να γίνει κέντρο 

διεθνών αθλητικών συναντήσεων,  δυστυχώς οι ελλείψεις σε αθλητικούς χώρους 

ιδιαίτερα εξειδικευμένους, αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή δεν αφήνουν μεγάλα 

περιθώρια, για την ώρα, σε ότι αφορά την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού» 

(Λύτρας, 1993).  

Άλλες εργασίες εξετάζουν ζητήματα παρόμοια και συναφή με τον αθλητικό 

τουρισμό, όπως για παράδειγμα τον οικοτουρισμό. Η Χαρακίδα (2005) έχει ως θέμα 
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της εργασίας της την ανάδειξη των παλαιών μονοπατιών με στόχο την 

οικοτουριστική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών από όπου αυτά διέρχονται και την 

ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και κυρίως των μαθητών σε θέματα 

περιβάλλοντος. Τα παλαιά μονοπάτια μπορούν να συμβάλλουν προς τη κατεύθυνση 

αυτή, γιατί αποτελούν πολιτιστικά στοιχεία διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας και 

δράσης, διέρχονται από περιοχές και τοπία μεγάλης αισθητικής αξίας και 

βιοποικιλότητας και κατά μήκος τους συναντάμε πλήθος πολιτιστικών στοιχείων 

(αλώνια, αναβαθμίδες, γεφύρια, νερόμυλους, εκκλησιές, μοναστήρια κ.λπ.). 

Αρκετή βιβλιογραφία υπάρχει και σε έρευνες όπου χρησιμοποιούνται 

μαθηματικά εργαλεία και υποδείγματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ανάλογο 

άρθρο (Vasiliadis κ.ά., 2006) αποτελεί µια προσπάθεια ανάδειξης της χρήσης 

λογαριθμικού τύπου εξισώσεων στην περίπτωση ανάλυσης του βαθµού ικανοποίησης 

των τουριστών.  Μέσα από την παρούσα ερευνητική εφαρμογή αναδεικνύεται η 

αναγκαιότητα υιοθέτησης παρόµοιων υποδειγμάτων για την στρατηγική προσέγγιση 

προβλημάτων που αφορούν στο Μάρκετινγκ και ευρύτερα διοικητικά θέµατα της 

ζήτησης τουριστικών προορισµών.  

Τα διεθνή αθλητικά γεγονότα έχουν κατά καιρούς προκαλέσει ποικίλες 

συζητήσεις σε σχέση με τις δυνατότητες για διαφήμιση για τη διοργανώτρια χώρα και 

τη διοργανώτρια πόλη. Οι Whitson & Macintosh (1996) αναζητούν τις εντάσεις που 

προκύπτουν από αυτό το γεγονός. Είναι βέβαιο ότι η διοργάνωση διεθνών 

διοργανώσεων δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για τη διοργανώτρια πόλη και τη 

διοργανώτρια περιοχή. Βέβαια, ενώ αυτό ισχύει για τις τοπικές κατασκευαστικές και 

τουριστικές επιχειρήσεις, προκαλεί αντίθετα αποτελέσματα στα δημόσια έξοδα, η 

μεγέθυνση των οποίων  υποτιμάται ως γεγονός συστηματικά. Το γεγονός αυτό 

συνήθως δικαιολογείται λόγω της αναγκαιότητας, όπως αναφέρεται, να εγκαθιδρυθεί 

μία ταυτότητα «παγκοσμίου φήμης» πόλης ή προορισμού για την διοργανώτρια πόλη, 

αλλά παρόλα αυτά η σχέση μεταξύ δημόσιου κόστους και ιδιωτικού κέρδους πρέπει 

να εξεταστεί προσεκτικότερα. Το άρθρο υποστηρίζει ότι τα κέρδη της διαμονής σε 

μία παγκοσμίου κλάσης πόλη είναι ανισομερώς κατανεμημένα, και θέτει ερωτήματα  

για την οικονομική λογική που έχει η προώθηση μιας πόλης ως κέντρο διασκέδασης, 

τουρισμού και κατανάλωσης. Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα από την 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων είναι αντικείμενο πολλών ερευνών 

(Higham,1999). 
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Ο Gibson (1998) αντιμετωπίζει με κριτική θεώρηση το αντικείμενο του 

αθλητικού τουρισμού. Το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει τα τελευταία χρόνια γίνει 

δημοφιλές τόσο ως ακαδημαϊκό θέμα, όσο και ως προϊόν τουρισμού. Ο συγγραφέας 

εξετάζει διαφορές στην ετυμολογία στον αθλητικό τουρισμό και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς στο να συμφωνήσουν σε έναν κοινό ορισμό του 

αντικειμένου. Μέσω μιας ιστορικής αναδρομής αναζητούνται οι λόγοι της αύξησης 

της δημοφιλίας του αθλητικού τουρισμού. Διάφοροι εξηγήσεις αναζητούνται, όπως η 

αυξημένη έμφαση που δίνεται σε ζητήματα υγείας και άθλησης και η αυξανόμενη 

χρήση των αθλητικών δραστηριοτήτων για την προσέλκυση τουριστών. Επιπλέον, 

εξετάζεται με κριτική θεώρηση η βιβλιογραφία σε τρεις τομείς του αθλητικού 

τουρισμού: Αρχικά εξετάζεται ο ενεργός αθλητικός τουρισμός, ο οποίος αναφέρεται 

σε άτομα οι οποίοι ταξιδεύουν με σκοπό να συμμετάσχουν στις αθλητικές 

οργανώσεις ως αθλητές. Ο δεύτερος τομέας που εξετάζεται είναι ο τουρισμός 

αθλητικών διοργανώσεων, που αναφέρεται σε τουρισμό με σκοπό την 

παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο τρίτος και τελευταίος 

τομέας αναφέρεται ως νοσταλγικός αθλητικός τουρισμός, που περιλαμβάνει π.χ. 

επισκέψεις σε αθλητικά μουσεία και διάσημες αθλητικές εγκαταστάσεις. Το 

συμπέρασμα του κειμένου είναι ότι ο τομέας αντιμετωπίζει έλλειψη αφομοίωσης 

στους τομείς της πολιτικής, της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

 

Μεθοδολογία 
 

Η μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί στην έρευνα έχει ως στόχο την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός πλάνου μάρκετινγκ που θα 

συμβάλει με απλό τρόπο στον ουσιαστικό στόχο, τη βελτίωση δηλαδή τόσο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και της πολιτικής μάρκετινγκ των διοργανωτών της 

αθλητικής διοργάνωσης που θα μελετηθεί, αλλά κυρίως θα συμβάλλει στην αύξηση 

των εισοδημάτων των κατοίκων της περιοχής. 

Επειδή τα δεδομένα με τα οποία όπως θα δούμε παρακάτω ξεκινάμε είναι η 

έλλειψη συγκεκριμένης στρατηγικής, η έλλειψη πόρων, οι περιορισμένοι ανθρώπινοι 

πόροι, η δύσκολη οικονομική συγκυρία και το μικρό σχετικά βεληνεκές της 

διοργάνωσης τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε προορίζονται για την 

εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων και απλών οικονομικών λύσεων, και δεν θα 
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χρησιμοποιηθούν πολύπλοκα εργαλεία ανάλυσης που θα μπορούσαν να καταστούν 

υπερβολικά περίπλοκα, κοστοβόρα και τελικά μη εφαρμόσιμα. 

 

Θεωρητικά Μοντέλα και Εργαλεία 

 

Ο κλάδος του μάρκετινγκ γενικότερα, αλλά και ο κλάδος του τουριστικού 

μάρκετινγκ ειδικότερα, έχει εξελιχθεί μεταπολεμικά και ειδικά την τελευταία 

εικοσαετία με ραγδαίους ρυθμούς. Η συστημική προσέγγιση, η αντίληψη δηλαδή ότι 

το μάρκετινγκ ανήκει σε ένα ευρύτερο σύστημα δεδομένων και εργαλείων, είναι η 

κυρίαρχη στη μελέτη των φαινομένων του κλάδου. 

Τα χρησιμοποιούμενα θεωρητικά μοντέλα και εργαλεία έχουν αποκτήσει 

άκρως επιστημονική μορφή και προσέγγιση. Όλο και περισσότερο το μάρκετινγκ 

χρησιμοποιεί μεθόδους όπως τις τεχνικές τμηματοποίησης, τις αναλύσεις 

δυνάμεων/αδυναμιών και ευκαιριών/κινδύνων (S.W.O.T.), τα μοντέλα συμπεριφοράς 

αγοραστών και τις αναλύσεις χαρτοφυλακίου για την δημιουργία προτάσεων και 

πολιτικών. Ο Βασιλειάδης (2003) στο βιβλίο του «Η διοικητική και το μάρκετινγκ 

τουριστικών προορισμών» αναλύει τις εξελίξεις στον τομέα της επιστημονικής 

τουριστικής έρευνας, δίνοντας βαρύτητα σε μοντέλα ανάλυσης της ζήτησης και της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, για τρεις βασικούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί συνοπτικά 

είναι πρώτον η αντίληψη ότι ένας τουριστικός προορισμός είναι πόρος για την 

ανάπτυξη όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και ειδικότερα των τουριστών, 

δεύτερον ότι η προαναφερθείσα αντίληψη έχει ως στόχο την ικανοποίηση των 

καταναλωτών-τουριστών με σκοπό τη δημιουργία θετικής άποψης του επισκέπτη για 

τον τουριστικό προορισμό, και τρίτον ότι η δημιουργία αυτής της θετικής άποψης 

επιβεβαιώνει τις αντιλήψεις του δυνητικού ταξιδιώτη για τον προορισμό, μειώνει τον 

κίνδυνο των αντιλαμβανόμενων από τον επισκέπτη επιπτώσεων και βοηθάει στη 

δημιουργία επώνυμης μάρκας προορισμού (brand name).  

Τα βασικά μοντέλα και εργαλεία που παρουσιάζονται στο προαναφερθέν 

βιβλίο είναι: 

Α. Μοντέλα που σχετίζονται με τον κλάδο της ψυχολογίας, με βασικά τη 

Θεωρία του J.S. Bruner με τη διαδικασία των τριών φάσεων (Η σκέψη των ανθρώπων 
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για τα πράγματα) και του S.H. Bartley με τους έντεκα τρόπους αισθήσεων (Η 

αντιληπτική διαδικασία βάσει της ταξινόμησης των αισθήσεων). 

Β. Θεωρίες συμπεριφοράς καταναλωτών με βασική τη θεωρία των τεσσάρων 

παραγόντων των J.A. Howard και J.N. Sheth, θεωρία η οποία ανήκει στην κατηγορία 

των θεωριών των κινήτρων/ανταπόδοσης.  

Γ. Μετρήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών με τα μοντέλα των 10 διαστάσεων 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του A. Parasuraman και το μοντέλο 

Servqual. 

Δ. Τα μοντέλα ανάλυσης των σημείων επαφής παροχέα-πελάτη.   

Ε. Οι Ψυχογραφικές έρευνες. 

ΣΤ. Το υπόδειγμα της συμπεριφοράς του τουρίστα κατά τη διάρκεια των 

διακοπών.  

 

Ακολουθούμενη Μεθοδολογία 

 

Τα εργαλεία με τα οποία θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας, 

να εξάγουμε συμπεράσματα και να προτείνουμε λύσεις είναι τρία. Αρχικά, θα 

χρησιμοποιηθεί η τακτική της μελέτης περίπτωσης (case study). Μελετάται η 

περίπτωση της Σφενδάμης Πιερίας, μίας κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας στην οποία 

εδώ και επτά χρόνια διοργανώνονται αγωνίσματα υπαίθριου αθλητισμού και 

συγκεκριμένα ορεινής ορειβασίας και ποδηλασίας. Με τη μελέτη περίπτωσης 

επιχειρείται να λάβουν πρακτική υπόσταση οι θεωρητικές προσεγγίσεις της μελέτης.  

Το δεύτερο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται είναι το ερωτηματολόγιο. 

Συγκεκριμένα, δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια με διαφορετικές ερωτήσεις και 

διαφορετική στόχευση χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις των 

επιχειρηματιών της Σφενδάμης και εν δυνάμει καταναλωτών – φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τις αθλητικές διοργανώσεις της Σφενδάμης.  

Το τρίτο και τελευταίο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι η S.W.O.T. 

μέθοδος ανάλυσης. Με το συγκεκριμένο εργαλείο επιχειρείται να αναγνωριστούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης περίπτωσης της Σφενδάμης, 

ώστε μετέπειτα να προταθούν λύσεις και πολιτικές μάρκετινγκ.  
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Μελέτη Περίπτωσης: Η κοινότητα της Σφενδάμης 
 

Το μέρος στο οποίο επιλέχθηκε να διεξαχθεί η προαναφερθείσα έρευνα και να 

πραγματοποιηθεί η μελέτη περίπτωσης είναι η κοινότητα της Σφενδάμης,  κοινότητα 

του Νομού Πιερίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της Βόρειας Ελλάδας.  

Η κοινότητα Σφενδάμης ή Σφενδάμιο (παλαιότερη ονομασία Πάλιανη) έχει 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001 1.167 κατοίκους και αποτελεί την έδρα του 

ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πύδνας (Wikipedia,2012). Απέχει 

25 χιλιόμετρα από την Κατερίνη, πρωτεύουσα του νομού Πιερίας, 55 χιλιόμετρα από 

τη Θεσσαλονίκη και 459 χιλιόμετρα από την Αθήνα (googlemaps, 2012). 

Η κοινότητα Σφενδάμης αποτελεί έναν χαρακτηριστικό δείγμα αγροτικού 

οικισμού της περιοχής. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την γεωργία (παραγωγή 

Καπνών), και δευτερευόντως με την κτηνοτροφία.  

 

Υποδομές – Σύλλογοι - Αξιοθέατα 

 

Οι υποδομές του οικισμού της Σφενδάμης μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

βασικές και τυπικές, καθώς είναι παρόμοιες με αντίστοιχους οικισμούς της 

επαρχιακής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στο χωριό υπάρχουν(Wikipedia, 2012) 

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, Αγροτικό Ιατρείο, Γεωργικός Συνεταιρισμός 

καθώς και Κέντρο Απασχόλησης και Προστασίας Ηλικιωμένων(Κ.Α.Π.Η.).  

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα των 

κατοίκων της κοινότητας, γεγονός που αποδεικνύεται από την ύπαρξη πλήθους 

αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων. Συγκεκριμένα στο χωριό δραστηριοποιείται 

αθλητικά ο «Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση Σφενδάμης», με έτος 

ιδρύσεως το 1936. Η «Αναγέννηση Σφενδάμης», όπως λέγεται εν συντομία, είναι 

ομάδα της ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας, έχει δικό της γήπεδο και 

αγωνίζεται στη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας (www.epspierias.gr, 

2012). 

Ένα πλήθος αξιοθεάτων και εκδηλώσεων συνδεδεμένα με την παράδοση 

αποτελούν πόλο έλξης για τουρίστες από τις γύρω περιοχές αλλά και για 

παλαιότερους κατοίκους του οικισμού. Συγκεκριμένα,  Τα εξωκλήσι του Προφήτη 

και της Παναγίας αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών, όπως επίσης και οι ναοί της 

http://www.epspierias.gr/
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Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Δημητρίου. Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 

γίνονται όλη την διάρκεια του χρόνου, όπως οι ετήσιοι χοροί των συλλόγων, το 

Καρναβάλι της Αποκριάς, ο χορός την Ημέρα της Γυναίκας, η εκδήλωση της 

Ζωοδόχου Πηγής, η χορευτική εκδήλωση για τον Προφήτη Ηλία - Στην σκιά του Αι-

λιά- ( κάθε Ιούλιο ) και το - Αντάμωμα - ( κάθε Αύγουστο ) (Wikipedia, 2012).  

Η Σφενδάμη βρίσκεται κοντά στον άξονα της εθνικής οδού Κατερίνης προς 

Θεσσαλονίκη στο 15 χλμ και απέχει 5 χλμ από την εθνική στην έξοδο του 

Μακρυγιάλου. Από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη βρίσκεται στο 45 χλμ της εθνικής 

οδού. Για πρόσβαση με τραίνο υπάρχει ο σταθμός Κατερίνης και ο σταθμός Αιγινίου. 

Επίσης υπάρχει και τακτική συγκοινωνία από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη και από 

Αθήνα προς Κατερίνη μέσω των ΚΤΕΛ, υπάρχει και μια καθημερινή γραμμή των 

ΚΤΕΛ από Θεσσαλονίκη προς Σφενδάμη (www.sfendami.com). 

 

Υπαίθριος Αθλητισμός στη Σφενδάμη 

 

 Τον Απρίλιο του 2007 ο « Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση 

Σφενδάμης» διοργάνωσε για πρώτη φορά το Sfendami Mountain Festival, το οποίο 

ξεκίνησε ως αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Η διοργάνωση, που τέθηκε υπό την αιγίδα 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και του Δήμου Πύδνας, στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία, αφού συμμετείχαν σε αυτήν 118 αθλητές και αθλήτριες απ’ όλη 

την Ελλάδα. 

 Η επιτυχημένη διοργάνωση αυτής της πρώτης προσπάθειας αθλητικής 

εκδήλωσης έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω προσπάθειες. Έπειτα από 7 πλέον 

χρόνια, έχουν αυξηθεί τόσο η διάρκεια, όσο και η ποσότητα των εκδηλώσεων που 

διοργανώνονται στη Σφενδάμη, καθιστώντας τις εκδηλώσεις αυτές από τη μία έναν 

βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και ένα παράδειγμα προς 

μίμηση για άλλες αθλητικές διοργανώσεις πανελλαδικά.  

 

Sfendami Mountain Festival 
 

 Όπως προαναφέρθηκε , το Sfendami Mountain Festival διοργανώθηκε για 

πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2007. Φέτος, έπειτα από έξι συνεχόμενες άκρως 

επιτυχημένες διοργανώσεις, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την έβδομη 

http://www.sfendami.com/
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διοργάνωση, το Sfendami Mountain Festival 2013. Όπως αναφέρουν και οι 

διοργανωτές (www.sfendami.com):  

«Σκοπός της διοργάνωσης είναι η διάδοση αθλημάτων όπως είναι 

το ορεινό τρέξιμο και η ορεινή ποδηλασία η προσέλκυση αθλητών, 

παιδιών γονέων και θεατών σε ένα κοινό στόχο όπως είναι η αγάπη 

για τον αθλητισμό την φύση αλλά και την ανάδειξη τις ευρύτερης 

περιοχής». 

  Διοργανωτής είναι ό ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα 

την Σφενδάμη. Xώρος των εκδηλώσεων είναι ο λόφος του προφήτη Ηλία, ένας χώρος 

που αρμόζει στο Festival με δυνατότητα των συμμετεχόντων για ελεύθερη 

κατασκήνωση άμεση πρόσβαση στις διαδρομές των αγώνων αλλά και περισσότερες 

δράσεις από καινούριες δραστηριότητες. Ο Λόφος Προφήτη Ηλία. βρίσκεται 2,5 χιλ 

έξω από την Σφενδάμη. 

 

Tι περιλαμβάνει το Sfendami Mountain Festival  (SMF) 
 

1η ημέρα  

 Open αγώνας ορεινού τρεξίματος 23 χιλ με 880 μέτρα υψομετρική διαφορά 

o Κατηγορίες αγώνα ορεινού τρεξίματος 23 χμ : 

 15-18 ετών  

 19-39 ετών 

 40-49 ετών 

 50+ 

 Κατηγορία γυναικών 

 Πολυπληθέστερη ομάδα συμμετοχών στον αγώνα ορεινού 

τρεξίματος 

 

 Αγώνες ορεινού τρεξίματος για τους μικρούς αθλητές 

o 2-4 ετών ( Το συγκεκριμένο αγώνισμα γίνεται με συνοδεία ενός γονέα 

η συνοδού) 

o 5-8 ετών ( 600 μέτρα) 

o 9-12 ετών (1200μετρα) 

o 4 χιλ για ηλικίες 12-15 ετών και κατηγορία fυn από 15-85 ετών . 

http://www.sfendami.com/


29 

 

2η ημέρα  

 Open αγώνα ορεινής ποδηλασίας 42 χιλ με 1680 μέτρα υψομετρική διαφορά 

o Κατηγορίες αγώνα ορεινής ποδηλασίας 42 χιλ 

 12-14 ετών 15-18 ετών 

 19-29 ετών 30-39 ετών 

 40-49 ετών 50+ 

 Κατηγορία γυναικών 

 Κατηγορία fun (γενική ανδρών –γυναικών) 

 *Ηλεκτρικά ποδήλατα (εφόσον είναι περισσότερες των 10 οι 

συμμετέχοντες 

 

 Αγώνες ορεινής ποδηλασίας για τους μικρούς αθλητές 

o 2-4 ετών (Το συγκεκριμένο αγώνισμα γίνεται με συνοδεία ενός γονέα 

η συνοδού) 

o 5-8 ετών (600 μέτρα) 

o 9-12 ετών (1200μετρα) 

Παράλληλες Δραστηριότητες 

 Εκθεσιακός χώρος S.M.F 2013 

o Στα πλαίσια του  διήμερου φεστιβάλ θα λειτουργήσει  και εκθεσιακός 

χώρος εταιρειών με προϊόντα 

 Εκδηλώσεις για παιδιά 

o Τσουβαλοδρομίες, διελκυστίνδα και άλλα καινούρια αθλήματα για 

μικρούς και μεγάλους.  Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ατομική ή 

ομαδική. 

 

 Χώρος δημιουργικής απασχόλησης SMF 

o Χώρος όπου θα έχουν δυνατότητα τα παιδιά να παίζουν, να 

ζωγραφίζουν με θέμα το festival αλλά και να γνωρίσουν νέες δράσεις 

οικολογικού ενδιαφέροντος. Ο χώρος δημιουργικής απασχόλησης 

μετατρέπεται σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι το 2ήμερο. 
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Λοιπές Εγκαταστάσεις 

 Τροφοδοσία αγώνων 

 Στον αγώνα ορεινού τρεξίματος υπάρχουν 4 σταθμοί υδροδοσίας και 2 

τροφοδοσίας 

 Στον αγώνα ορεινής ποδηλασίας υπάρχουν 6 σταθμοί υδροδοσίας 

τροφοδοσίας 

 

 Σταθμοί ελέγχου 

 Στον αγώνα ορεινής ποδηλασίας όπως και στον αγώνα ορεινού τρεξίματος 

θα υπάρχουν 4 σταθμοί ελέγχου σε κομβικά σημεία της διαδρομής.  

 

 Τεχνική υποστήριξη ποδηλατικού αγώνα 

 Όλα τα ποδήλατα πού θα συμμετέχουν θα έχουν την δυνατότητα τεχνικού 

ελέγχου καθώς και στην εξέλιξη του αγώνα σε 4 σημεία. 

 

 Ασφάλεια αγώνων 

 Θα υπάρχει κάλυψη κατά την εξέλιξη των αγώνων από ομάδα διάσωσης 

40 μελών και 30 μελών της διοργάνωσης σε πολλά σημεία όπως και 

κάλυψη με επικοινωνία για την ασφαλέστερη διεξαγωγή τους. 

 

 Παρακολούθηση αγώνων για τους θεατές.  

 Δυνατότητα παρακολούθησης των αγώνων θα έχουν οι θεατές από τον 

λόφο του προφήτη Ηλία σε απόσταση 1000 μέτρων με 2 περάσματα στον 

αγώνα ορεινού τρεξίματος και 3 περάσματα στον αγώνα ορεινής 

ποδηλασίας. 

 

 Καθαριότητα χώρου. 

 40 κάδοι σκουπιδιών σε διάφορα σημεία και κάδοι ανακύκλωσης 

αλουμινίου.  

 

 Εστίαση θεατών επισκεπτών αθλητών 

 Σκεπαστοί χώροι με δυνατότητα γεύματος , και αναψυκτικών 
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 Παρκινγκ ποδηλάτων 

 100 θέσεις παρκινγκ ποδηλάτων στον χώρο εκδηλώσεων σε διάφορα 

σημεία 

 

Sfendami Adventure Experience 
 

Η τεράστια επιτυχία του Sfendami Mountain Festival οδήγησε τους 

διοργανωτές στον προγραμματισμό και τη διοργάνωση και άλλων εκδηλώσεων κατά 

τη διάρκεια της χρονιάς. Κατά συνέπεια, κάθε φθινόπωρο διοργανώνεται αντίστοιχα 

στην ίδια περιοχή το Sfendami Adventure Experience, το οποίο περιλαμβάνει τα 

Sfendami Night Trail  και Sfendami Enduro Race, αγώνες με νυχτερινό ορεινό 

τρέξιμο και νυχτερινή ορεινή ποδηλασία 

To Sfendami Night Trail  είναι μια διοργάνωση που περιλαμβάνει νυκτερινούς 

αγώνες ορεινού τρεξίματος και ορεινής ποδηλασίας ..Διοργανώνεται το Σάββατο 28 

Σεπτεμβρίου  στην Σφενδάμη Πιερίας με κέντρο εκδηλώσεων τον λόφο του προφήτη 

Ηλία που βρίσκεται 2.5 χιλ έξω από την Σφενδάμη . Γίνονται και παράλληλες 

εκδηλώσεις (παιδικοί αγώνες τρεξίματος –ποδήλατου από 4-15 ετών ) και διάφορα 

παιχνίδια .Η διαδρομή είναι κοινή για το ποδήλατο και για το τρέξιμο . Oι υπόλοιπες 

διαδρομές είναι δασικοί και αγροτικοί δρόμοι. 

Το Sfendami Enduro Race είναι ένα  καινούριο αγώνισμα το όποιο 

πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Σφενδάμη Πιερίας κατά την διάρκεια της 

ημέρας . Διοργανώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου και μαζί με το Sfendami night trail που 

πραγματοποιείται την προηγούμενη μέρα δημιουργούν ένα διήμερο γεμάτο δράσεις 

που εξελίσσονται την ημέρα αλλά και νύχτα .Στον συγκεκριμένο αγώνα μπορούν να 

συμμετέχουν όλοι με οπουδήποτε τύπου ποδήλατου ,(-all mountain- hardtail -

downhill-free ride- enduro). Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου αγωνίσματος είναι 

στο ότι αποτελείται από 3 ειδικές διαδρομές οι οποίες χρονομετρούνται και ο αθλητής 

που θα συγκεντρώσει τον μικρότερο χρόνο είναι ο νικητής του αγώνα Η διοργάνωση 

παρέχει στον αθλητή: 

 Γραμματειακή υποστήριξη 

 Πινακίδα του αθλητή  

 Ειδική καρτέλα  

 Υδροδοσία-τροφοδοσία  
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 Τεχνική υποστήριξη ποδηλάτων  

 Ασφάλεια 

 Υγειονομική κάλυψη  

 Μεταφορά ποδηλάτων 

 Ηλεκτρονικά χρονόμετρα 

 

Ερωτηματολόγια 
 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θεωρήθηκε άκρως σημαντικό στοιχείο η 

ανάλυση των απόψεων τόσο των κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής στην 

οποία διοργανώνονται οι προαναφερθείσες εκδηλώσεις, όσο και οι απόψεις των εν 

δυνάμει καταναλωτών – επισκεπτών της περιοχής και των εκδηλώσεων.  

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια, τα οποία 

απευθύνονταν στην τοπική κοινωνία και σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

αντίστοιχα. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  επιλέχθηκαν ως ομάδα 

έρευνας καθώς αξιώνουμε ότι λόγω διαφόρων χαρακτηριστικών τους (ηλικία, 

ενασχόληση, σχετική εγγύτητα στον χώρο της διοργάνωσης κ.τ.λ.) αποτελούν ιδανική 

ομάδα – στόχο (target group) τόσο για την έρευνα, όσο και για τις ίδιες τις 

εκδηλώσεις. 

Τα δύο ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν αποτελούνταν από διαφόρων 

ειδών ερωτήσεις (Ζαφειρόπουλος, 2005). Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα likert, με τους 

ερωτηθέντες να καλούνται να βαθμολογήσουν από το 1 έως και το 7 τις απαντήσεις 

τους (1= καθόλου ή μεγάλη μείωση, 7= πάρα πολύ ή μεγάλη αύξηση). Επιπλέον 

υπήρχαν ερωτήσεις που οι ερωτηθέντες απαντούσαν με ναι ή όχι (διχοτομικές), 

καθώς και ερωτήσεις στις οποίες οι ερωτηθέντες έδιναν συγκεκριμένες ελεύθερες 

απαντήσεις. Αυτό κατέστη δυνατό κυρίως στο πρώτο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

απευθύνονταν στους επιχειρηματίες της περιοχής της Σφενδάμης, οι οποίοι εκ των 

πραγμάτων δεν είναι πολλοί, οπότε και το δείγμα δεν ήταν δυνατό να αποτελείται από 

σημαντικό αριθμό ερωτηθέντων. Τέλος σε μία περίπτωση στο δεύτερο 

ερωτηματολόγιο δόθηκε η δυνατότητα της επιλογής πολλαπλών απαντήσεων. 
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Ερωτηματολόγιο 1: Αντιλήψεις επιχειρηματιών σχετικά με τον 

αγώνα Σφενδάμη 2012 

 

Το πρώτο ερωτηματολόγιο στόχευε στην κατανόηση των αντιλήψεων, των 

απόψεων και των επιθυμιών των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής της 

Σφενδάμης, σε σχέση με τους αγώνες και τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη 

συγκεκριμένη περιοχή. 

Το ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα 1 στο ίδιο) αποτελούνταν από τριάντα 

δύο ερωτήσεις συνολικά (32). Οι δέκα πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν στοιχεία της 

κάθε επιχείρησης ξεχωριστά (επωνυμία, νομική μορφή, αριθμός υπαλλήλων τώρα και 

στο παρελθόν κ.τ.λ.), ενώ οι επόμενες αφορούσαν τις αντιλήψεις των επιχειρηματιών 

και αναλύονται περαιτέρω παρακάτω.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δεκαεννιά επιχειρηματίες της 

περιοχής. Ο συνολικός αριθμός του δείγματος μπορεί να φαντάζει σχετικά μικρός σε 

κάποιον εξωτερικό παρατηρητή, ωστόσο είναι άκρως ικανοποιητικός εάν λάβουμε 

υπόψη ότι η Σφενδάμη και η ευρύτερη κοινότητα είναι μία πολύ μικρή περιοχή, στην 

οποία δεν δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, κάθε επιπλέον 

αριθμός θα αύξανε μεν το δείγμα, αλλά δεν θα αντανακλούσε τις πραγματικές 

αντιλήψεις των επιχειρηματιών της περιοχής. 

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια δόθηκαν στις 21 Απριλίου 2012, ημέρα 

που διοργανώθηκαν οι αθλητικές εκδηλώσεις για το έτος 2012.  

 

Ερωτήσεις 1 έως 10: Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων 
 

Όπως προαναφέρθηκε, οι πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν 

γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Τα είδη των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν 

αποτελούνται κυρίως από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του κλάδου της 

εστίασης. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ήταν εστιατόρια, ξενοδοχεία 

ή άλλου είδους καταλύματα, βενζινάδικα, καθώς και καταστήματα μίνι-μάρκετ ή 

ψιλικών. Η νομική τους μορφή ήταν στην πλειοψηφία Ε.Π.Ε. (συνήθως 

μονοπρόσωπη), Ο.Ε. ή ατομική επιχείρηση.  

Οι επιχειρήσεις είχαν συνήθως οικογενειακή μορφή, με έναν ή δύο ιδρυτές, 

λίγους υπαλλήλους, και είχαν σχετικά μεγάλο μέσο όρο  ηλικίας (10,2 έτη). Ακόμα 

και σε αυτές τις πρώτες φάνηκε ξεκάθαρα η απαισιοδοξία που διακατέχει την τοπική 
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κοινότητα λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις 6 έως 9. Ενώ λοιπόν ο αριθμός των 

υπαλλήλων κάθε επιχείρησης παραμένει σχετικά σταθερός από το πρώτο έτος 

ίδρυσης μέχρι και την ημέρα της έρευνας (από 3,3 υπαλλήλους κατά μέσο όρο  πέφτει 

μόλις στους 3,1), ό μέσος όρος των υπαλλήλων που πιστεύουν ότι θα έχουν οι 

προαναφερθείσες επιχειρήσεις πέφτει στους 1,7 υπαλλήλους σε χρονική διάρκεια 

πέντε ετών από την ημέρα της έρευνας (ερώτηση 9).  

 

Ερωτήσεις 11 έως 18: Οικονομικά Στοιχεία Επιχειρήσεων 
 

Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν την οικονομική 

κατάσταση των υπό έρευνα επιχειρήσεων. Αυτή η ομάδα ερωτήσεων θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα (ερωτήσεις 11-12-

13) έχει ως στόχο να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων σε 

σχέση με το παρελθόν. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων συνοψίζονται ως εξής: 

 

Πίνακας 4: Ερώτηση 11- Ο κύκλος εργασιών (πελατεία/έσοδα) έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι; 

 

73,68% 

15,79% 

10,53% 

0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 

 καθόλου/ μεγάλη μείωση 

 ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

λίγο/  μείωση 

ουδέτερο/  χωρίς αλλαγή 

λίγο/  αύξηση  

αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

 πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 
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Πίνακας 5: Ερώτηση 12 - Ο κύκλος εργασιών (πελατεία/έσοδα) έχει αυξηθεί σε σχέση με 3 χρόνια πριν;

 

 

Πίνακας 6: Ερώτηση 13 - Ο κύκλος εργασιών (πελατεία/έσοδα) έχει αυξηθεί σε σχέση με 5 χρόνια πριν; 

Όπως γίνεται αντιληπτό η οικονομική κρίση έχει μεγάλη επίδραση στην 

τοπική κοινωνία. Και στις τρεις ερωτήσεις κυριαρχεί η απάντηση (από 73 έως σχεδόν 

79%)  ότι υπάρχει μεγάλη μείωση του τζίρου συγκριτικά με οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή της περασμένης πενταετίας. Η σημαντική αυτή πτώση εσόδων φαίνεται να 

επιδρά και στην ψυχολογία των ατόμων, όπως ξεκάθαρα φαίνεται και στην δεύτερη 

υποομάδα ερωτήσεων (ερωτήσεις 14 έως 17) στις οποίες ερευνάται η αισιοδοξία των 

επιχειρηματιών μέσω προβλέψεων για τα μελλοντικά τους έσοδα και προθέσεων για 

το μέλλον της εταιρίας τους. Συγκεκριμένα: 

 

 

78,95% 

10,53% 

10,53% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 

78,95% 

10,53% 

5,26% 

5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 
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Πίνακας 7: Ερώτηση 14 - Αναμένετε να αυξηθεί/μειωθεί ο κύκλος εργασιών σας αυτή τη χρονιά (σε σχέση 

με πέρσι); 

 

 

Πίνακας 8: Ερώτηση 15- Αναμένετε να αυξηθεί/μειωθεί ο κύκλος εργασιών σας του χρόνου (σε σχέση με 

πέρσι); 

Οι παραπάνω απαντήσεις δείχνουν ότι οι επιχειρηματίες παραμένουν 

απαισιόδοξοι για το παρόν, αλλά και για το μέλλον των εσόδων τους. Αν και φαίνεται 

μία σχετική βελτίωση στις εκτιμήσεις τους για την επόμενη χρονιά σε σχέση με το 

2012 (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ερωτηθέντες αναμένουν μεγάλη μείωση του 

τζίρου το 2012 σε ποσοστό 73,68% ενώ το αντίστοιχο για το 2013 είναι 52,63%), 

ωστόσο οι αρνητικές και δυσοίωνες απαντήσεις κυριαρχούν σε κάθε περίπτωση.  

Η απαισιοδοξία των παραπάνω απαντήσεων αντικατοπτρίζεται και στις 

απαντήσεις που δίνουν σχετικά με τις μελλοντικές τους προθέσεις σε ότι αφορά την 

επιχείρηση τους (ερωτήσεις 16 και 17).  Συγκεκριμένα ποσοστό άνω του 60%  δεν 

73,68% 

21,05% 

5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 

52,63% 

15,79% 

15,79% 

5,26% 10,53% 

0,00% 0,00% 
1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 
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σκοπεύει να προβεί σε καμία επένδυση τους επόμενους μήνες (δεν ερευνάται εάν 

αυτή η έλλειψη πρόθεσης δημιουργείται επειδή ο επιχειρηματίας δεν θέλει ή δεν 

δύναται να προβεί σε επένδυση), ενώ μόλις ένας στους δέκα περίπου επιχειρηματίες 

θα προβεί σε κάποια επένδυση το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, ποσοστό μεγαλύτερο 

του 15% δηλώνει ξεκάθαρα ότι ήδη έχει δρομολογήσει το κλείσιμο της επιχείρησης 

του, το οποίο θα λάβει χώρα μέσα στους επόμενους μήνες (ερώτηση 17). 

 

Πίνακας 9: Ερώτηση 16 -  Σκοπεύετε να προβείτε σε κάποια επένδυση για την επιχείρησή σας στους 

επόμενους 12 μήνες; 

 

 

 

Πίνακας 10: Ερώτηση 17 -  Σκοπεύετε να κλείσετε την επιχείρησή σας στους επόμενους 12 μήνες; 

63,16% 

15,79% 

5,26% 

5,26% 

5,26% 

5,26% 
0,00% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

NAI OXI

15,79% 

84,21% 
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Η τελευταία ερώτηση (ερώτηση 18) της συγκεκριμένης ομάδας ερωτήσεων 

δεν σχετίζεται με τις υπόλοιπες, αποτελώντας ξεχωριστή υποομάδα. Σκοπός της είναι 

να διαπιστωθεί εάν οι τοπικοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν περισσότερο προσωπικό 

το διήμερο των αγώνων. Η πλειοψηφία των απαντήσεων μας δείχνει ότι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν να μην απασχολούν επιπλέον προσωπικό. 

Σχεδόν το 50% αρκείται στο ίδιο προσωπικό με τα υπόλοιπα διήμερα, ενώ το ένα 

τέταρτο περίπου αυξάνει το προσωπικό σε μικρό βαθμό. Μόνο το ένα τέταρτο των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι αυξάνει σημαντικά το προσωπικό της επιχείρησης 

(15,79% των απαντήσεων δήλωσαν σημαντική αύξηση και 10,53% δήλωσαν πολύ 

σημαντική αύξηση προσωπικού).  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης την ώρα της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων προέκυψε ότι η απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση προκύπτει 

κυρίως από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη 

του διημέρου, χωρίς επιπλέον έξοδα. Το γεγονός ότι είναι κυρίως μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις τις ωθεί στο να μην προβαίνουν σε πρόσληψη 

προσωπικού για το συγκεκριμένο διήμερο, αλλά να αρκούνται στις ίδιες δυνάμεις 

τους, βλέποντας την αυξημένη κίνηση ως μία ευκαιρία ισορρόπησης των 

προηγουμένων άσχημων εισπρακτικά ημερών.  

 

 

Πίνακας 11: Ερώτηση 18 - Χρησιμοποιείτε περισσότερο προσωπικό αυτό το διήμερο σε σχέση με το 

προηγούμενο Σαβ/κο; 

 

0,00% 0,00% 
0,00% 

47,37% 

26,32% 

15,79% 

10,53% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 
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Ερωτήσεις 19 έως 32: Αντιλήψεις Επιχειρηματία Σχετικά με τον 

Αγώνα 
 

Η τρίτη και τελευταία ομάδα ερωτήσεων διερευνά τις αντιλήψεις των 

επιχειρηματιών της περιοχής της Σφενδάμης σχετικά με τις αθλητικές 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν 

χρησιμοποιούν την κλίμακα , αλλά αφήνουν και τη δυνατότητα για ελεύθερες 

απαντήσεις, οι οποίες μας δίνουν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. 

Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις (ερωτήσεις 19, 20 και 21) της συγκεκριμένης 

ομάδας ερευνούν το κατά πόσο πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι ο αγώνας ωφελεί την 

τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία, αλλά και την επιχείρηση τους.  Οι 

απαντήσεις σε αυτήν την υποομάδα ερωτήσεων έχουν θετική χροιά, με τους 

ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους  να θεωρούν ωφέλιμο τον αγώνα σε κάθε 

περίπτωση.  Στην περίπτωση βέβαια της προσωπικής επιχείρησης του καθενός οι 

απαντήσεις είναι πιο διστακτικές, με τις θετικές γνώμες να ξεπερνούν οριακά το 50% 

και τις πλήρως ουδέτερες να ξεπερνούν το 30%.  Σε κάθε όμως περίπτωση η 

συνολική εικόνα είναι θετική. 

 

 

Πίνακας 12: Ερώτηση 19 - Θεωρείτε ότι γεγονότα όπως ο αγώνας ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας είναι 

χρήσιμα για την τοπική οικονομία; 

5,26% 0,00% 

10,53% 

21,05% 

31,58% 

21,05% 

10,53% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 
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Πίνακας 13: Ερώτηση 20 - Θεωρείτε ότι γεγονότα όπως ο αγώνας ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας είναι 

χρήσιμα για την τοπική κοινωνία; 

Πίνακας 14: Ερώτηση 21 -  Θεωρείτε ότι γεγονότα όπως ο αγώνας ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας είναι 

χρήσιμα για τη δική σας επιχείρηση;

 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις ερευνούν την αύξηση των εσόδων κατά το 

διήμερο του αγώνα. Παρατηρούμε ότι ποσοστό άνω του 50% θεωρεί ότι υπάρχει 

αύξηση σημαντική, ενώ ένα ποσοστό άνω του ενός τρίτου παραμένει ουδέτερο. Η 

ποσοστιαία αύξηση που αναφέρεται στις απαντήσεις ποικίλει (από 10 έως και 100%), 

ενώ οι διανυκτερεύσεις των εκδρομέων δεν ξεπερνούν τις μία ή δύο.   

5,26% 

10,53% 

5,26% 

26,32% 

26,32% 

26,32% 

0,00% 
1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 

5,26% 
5,26% 

5,26% 

31,58% 

26,32% 

15,79% 

10,53% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 
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Πίνακας 15: Ερώτηση 22 - Αυξάνεται η κίνηση/κατανάλωση/επισκεψιμότητα για την επιχείρησή σας το 

διήμερο του αγώνα;

 

 

 

Πίνακας 16: Ερώτηση 23 -  Παρατηρείτε μεγαλύτερη κατανάλωση/διανυκτερεύσεις σήμερα σε σχέση με 

την περασμένη Τετάρτη; 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά, και σκοπός 

τους είναι να διερευνήσουν τόσο τις προτιμήσεις των επισκεπτών της περιοχής, όσο 

και τυχόν πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών σε σχέση με προωθητικές ενέργειες για 

τα προϊόντα τους.  

Είναι ξεκάθαρο ότι οι καταναλωτές εστιάζουν κυρίως σε τρεις κατηγορίες 

προϊόντων, οι οποίες είναι το φαγητό, η βενζίνη και τα καταλύματα. Αυτά τα 

προϊόντα παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τα καταλύματα τα οποία έχουν 

0,00% 5,26% 
5,26% 

36,84% 

21,05% 

15,79% 

15,79% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 

0,00% 5,26% 
5,26% 

36,84% 

21,05% 

15,79% 

15,79% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 
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προσιτές τιμές και αξιοπρεπή ποιότητα παρουσιάζουν όπως είναι φυσικό τη 

μεγαλύτερη ζήτηση.  

Ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν ιδιαιτέρως αναμενόμενο είναι το ότι οι 

επισκέπτες δεν δείχνουν μεγάλη προτίμηση για τα τοπικά προϊόντα. Ενώ υπάρχουν 

βέβαια απαντήσεις οι οποίες μας δείχνουν κάποια αύξηση της ζήτησης, η απόλυτη 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποκρίθηκαν ότι οι αγορές τοπικών προϊόντων δεν 

παρουσίασαν κάποια αλλαγή το συγκεκριμένο διάστημα.  

 

 

Πίνακας 17: Ερώτηση 24 -  Αγοράζουν τοπικά προϊόντα (σουβενίρ, μπλουζάκια κλπ) οι επισκέπτες αυτού 

του διημέρου; 

 

 Κλείνοντας αυτήν την υποομάδα ερωτήσεων, διαπιστώνουμε (ερωτήσεις 26 

και 27) ότι ενώ κάποιοι επιχειρηματίες μεμονωμένα προχωρούν σε προσφορές, όπως 

παροχή ημιδιατροφής στα καταλύματα ή δυνατότητα γεύματος απεριόριστης 

ποσότητας με έναντι συγκεκριμένου ποσού, δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη 

προσπάθεια παροχής κινήτρων προς τους εκδρομείς που επισκέπτονται την περιοχή, 

ενώ οι επιχειρηματίες που προχωρούν σε προσφορές ανήκουν στην μειοψηφία. Οι 

τιμές των προϊόντων φαίνεται να παραμένουν οι ίδιες με το υπόλοιπο διάστημα, χωρίς 

σημαντικές αλλαγές είτε με τη μορφή αύξησης είτε με τη μορφή μείωσης.  

Η επόμενη ερώτηση δείχνει και τις προθέσεις της τοπικής κοινωνίας σε σχέση 

με τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων. Η απόλυτη πλειοψηφία (εννέα στους 

δέκα ερωτηθέντες) σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό επιθυμεί την αύξηση 

παρόμοιων εκδηλώσεων με μόλις ένα 10% περίπου να παραμένει ουδέτερο. 
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπήρχε ούτε 

μία αρνητική απάντηση.  

Το χαρακτηριστικό που ποικίλει στις απαντήσεις είναι το τι είδους εκδηλώσεις 

και πότε θα επιθυμούσε κάθε επιχειρηματίας να οργανωθεί. Εκτός από τις αθλητικές 

εκδηλώσεις σημαντικό μέρος των απαντήσεων αναφέρει τις εκδηλώσεις πολιτιστικού 

χαρακτήρα (φεστιβάλ τραγουδιού, πανηγύρια, συνάξεις). Η περίοδος διοργάνωσης 

ποικίλει και καλύπτει όλες τις εποχές. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η περιοχή είναι 

προσβάσιμη και επισκέψιμη όλο τον χρόνο, είναι λογικό οι κάτοικοι και οι τοπικοί 

επιχειρηματίες να επιθυμούν τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων όλο τον χρόνο.  

 

 

Πίνακας 18: Ερώτηση 28 -  Θα θέλατε να διοργανώνονται περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις στην 

περιοχή; 

 

Ο θετικός αντίκτυπος της εκδήλωσης φαίνεται ξεκάθαρα και στην επόμενη 

ερώτηση, όπου σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων έχει παρατηρήσει θετική και 

αυξημένη προβολή της περιοχής  στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπα και 

ηλεκτρονικά, λόγω του αγώνα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το πλήθος 

στοιχείων, αναφορών και καταχωρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης τα οποία  υπάρχουν και αποτέλεσαν και μέρος του παρόντος 

ερευνητικού πονήματος.  
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Πίνακας 19: Ερώτηση 29 -  Έχετε παρατηρήσει αυξημένη προβολή και θετικά σχόλια για την ευρύτερη 

περιοχή λόγω του αγώνα σε εφημερίδες/περιοδικά/ιστοσελίδες; 

Η τριακοστή ερώτηση του ερωτηματολογίου δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποια 

οργανωμένη δραστηριότητα σχετικά με χορηγίες λόγω του αγώνα. Όλες οι 

απαντήσεις κυμαίνονται γύρω από την ουδετερότητα, χωρίς κάποιος από τους 

ερωτηθέντες να φάνηκε να γνωρίζει κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα χορηγίας. 

 

 

Πίνακας 20: Ερώτηση 30-Γίνονται χορηγίες στην επιχείρησή  σας λόγω του αγώνα; Σε άλλες επιχειρήσεις 

της περιοχής; 

Οι απαντήσεις στις τελευταίες 2 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 

31 και 32) αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής  δεν έχουν 

ιδιαίτερες ενστάσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση, ούτε στην 

πλειοψηφία τους θα επιθυμούσαν αλλαγή της. Αντίθετα, με βάση τις προτάσεις τους, 
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αλλά και τις προηγούμενες απαντήσεις τους, η επιθυμία τους είναι να διοργανωθούν 

περισσότερες εκδηλώσεις οποιουδήποτε είδους.  

 

 

Πίνακας 21: Ερώτηση 32- Θα προτιμούσατε να διοργανώνονται διαφορετικού είδους εκδηλώσεις για να 

έχει όφελος η επιχείρησή σας; 

 

Ερωτηματολόγιο 2: Αντιλήψεις φοιτητών σχετικά με τον αγώνα 

Σφενδάμη 2012 

 

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της παρούσας έρευνας κρίθηκε σκόπιμο να μην 

εξεταστούν και ερευνηθούν μόνο οι αντιλήψεις των επιχειρηματιών της περιοχής της 

Σφενδάμης σχετικά με τα τοπικά αθλητικά γεγονότα, αλλά να διερευνηθούν και οι 

αντιλήψεις των εν δυνάμει καταναλωτών – επισκεπτών της περιοχής. Επιλέχθηκε το 

δείγμα να είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι κατά το διάστημα 

Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012 συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια (βλ. Παράρτημα I στο 

ίδιο)  σχετικά με τις προτιμήσεις και αντιλήψεις τους για τη διοργάνωση των 

αθλητικών γεγονότων στη Σφενδάμη.  

Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα 107 φοιτητές και φοιτήτριες με τα εξής γενικά 

στοιχεία:  
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Πίνακας 22: Γενικά στοιχεία συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο υπ.αρ.2 

 

 Το ερωτηματολόγιο ξεκινάει με ερωτήσεις γενικότερου περιεχομένου, με 

σκοπό να διαπιστώσει τα χαρακτηριστικά των φοιτητών. Συγκεκριμένα 

διαπιστώνουμε σύμφωνα με την πρώτη ερώτηση ότι η πλειοψηφία των φοιτητών, αν 

και οριακή, αθλείται τακτικά, γεγονός που είναι ευνοϊκό για την υπό έρευνα 

περίπτωση.  

 Επιπλέον διαπιστώνουμε στη δεύτερη ερώτηση ότι η πλειοψηφία (άνω του 

50%) και πάλι των φοιτητών συμμετέχει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε 

υπαίθριες αθλητικές εκδηλώσεις, με τρεις στους δέκα φοιτητές να είναι αδιάφοροι και 

ένα είκοσι περίπου τις εκατό να είναι αρνητικά διακείμενο ως προς την ενασχόληση 

με το συγκεκριμένο είδος αθλητισμού.  

 

 

Πίνακας : Γενικά στοιχεία συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο υπ.αρ.2 
σχετικά με τις αντιλήψεις φοιτητών του Παν.Μακεδονίας σε σχέση με 

τις αθλητικές δραστηριότητες στη Σφενδάμη Πιερίας 

• Αριθμός Συμμετεχόντων: 107 

 

• Φύλο:   52,34 % Άνδρες      
  47,66% Γυναίκες 

 

• Ηλικιακή ομάδα 

• <18  4,67% 

• 19-24 58,88% 

• 25-31 27,10% 

• >32  9,35% 

 

• Περίοδος Έρευνας: 9-12/2012 
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Πίνακας 23: Ερώτηση 1- Αθλείστε τακτικά (περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα); 

 

 

Πίνακας 24: Ερώτηση 2-Εάν ναι, συμμετέχετε σε δραστηριότητες υπαίθριου αθλητισμού; 

 

Οι ερωτήσεις κατόπιν εξετάζουν την συχνότητα των ταξιδιωτικών 

προτιμήσεων των φοιτητών. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 3 έως και 5 εξέτάζουν το αν 

και κατά πόσο οι ερωτόμενοι ταξιδεύουν εντός Ελλάδας, και με ποια συχνότητα οι 

εξορμήσεις έχουν τη μορφή ημερήσιας ή διήμερης εκδρομής. Με τα παραπάνω 

στοιχεία θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το εάν υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν 

συμμετέχοντες για εκδηλώσεις του τύπου που οργανώνονται στη Σφενδάμη.  

Διαπιστώνουμε πως  παρόλη την οικονομική κρίση, υπάρχει ακόμα μερίδα του 

πληθυσμού που ταξιδεύει, έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Βέβαια, ένα σταθερό 
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ποσοστό της τάξεως περίπου του 20% δεν πραγματοποιεί κανένα ταξίδι ούτε 

σκοπεύει να πραγματοποιήσει.. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (αθροιστικά 

πάνω από 50%) ταξιδεύει από ελαχιστα έως λίγο. Υπάρχει όμως και ένα σοβαρό 

ποσοστό των φοιτητών που ερωτήθηκαν, περίπου το ένα τρίτο, το οποίο ταξιδεύει, 

τουλάχιστον ως εσωτερικοί τουρίστες. Το συγκεκριμένο ποσοστό αυξάνεται όσο 

μειώνονται οι μέρες διαμονής. Συνεπώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα επαρκές 

ποσοστό των ερωτώμενων οι οποίοι είναι δυνητικοί επισκέπτες της Σφενδάμης. 

 

 

Πίνακας 25: Ερώτηση 3- Πόσο συχνά ταξιδεύετε εντός Ελλάδας; 

 

 

Πίνακας 26: Ερώτηση 4- Πόσο συχνά πραγματοποιείτε διήμερες εξορμήσεις; 

 

19,63% 

18,69% 

15,89% 

17,76% 

10,28% 

11,21% 

6,54% 

1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 

19,63% 

16,82% 

14,02% 
19,63% 

14,02% 

12,15% 

3,74% 
1  καθόλου/ μεγάλη 
μείωση 

2  ελάχιστα/   σημαντική 
μείωση 

3 λίγο/  μείωση 

4 ουδέτερο/  χωρίς 
αλλαγή 

5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 



49 

 

 

Πίνακας 27: Ερώτηση 5- Πόσο συχνά πραγματοποιείτε ημερήσιες εξορμήσεις; 

Στις επόμενες ερωτήσεις προκύπτει προβληματισμός σε σχέση με την 

αναγνωρισιμότητα της περιοχής της Σφενδάμης και των αθλητικών της 

διοργανώσεων. Μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 6,54% γνωρίζει την περιοχή της 

Σφενδάμης, ενώ μόλις το 5,61% γνωρίζει για τις αθλητικές δραστηριότητες της 

περιοχής. Ουσιαστικά, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναγνωρισιμότητα για 

την περιοχή και την διοργάνωση, γεγονός που απορέει από την έλλειψη 

συντονισμένων προσπαθειών προβολής της περιοχής.  

Το μόνο θετικό στοιχείο που προκύπτει είναι το γεγονός ότι από τη μικρή 

μειοψηφία που αποκρίνεται θετικά στην γνώση του χωριού της Σφενδάμης, σχεδόν το 

σύνολο γνωρίζει και την αθληιτκή διοργάνωση. Η παρατήρηση αυτή μας βοηθά να 

διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ταύτιση της τοποθεσίας και της διοργάνωσης, σε αυτούς 

οι οποίοι είναι ενήμεροι για τα δρωμενα της περιοχής. 

Πίνακας 28: Ερώτηση 6-  Γνωρίζετε το χωριό της Σφενδάμης;
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Πίνακας 29: Ερώτηση 7:  Γνωρίζετε τις αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Σφενδάμη; 

 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις (8 και 9) μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με την 

πρόθεση των ερωτηθέντων φοιτητών να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις υπαίθριου 

αθλητισμού και να πραγματοποιήσουν κάποια εξόρμηση ή σύντομο ταξίδι για τον 

σκοπό αυτό. Τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα θετικό 

παρουσιάζεται και στις δύο περιπτώσεις ποσοστό της τάξης του 55%, ενώ αρνητικά 

απαντάει μόλις το ένα τρίτο περίπου των ερωτηθέντων. Οι απαντήσεις αυτές 

εντείνουν την άποψη ότι προωθητικές ενέργειες και αύξηση των δραστηριοτήτων στη 

Σφενδάμη θα μπορούσαν να βρουν κοινό το οποίο θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει.   

 

 

 

Πίνακας 30: Ερώτηση 8-  Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις υπαίθριου αθλητισμού; 
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Πίνακας 31: Ερώτηση 9- Θα σας ενδιέφερε να πραγματοποιήσετε εξόρμηση για να συμμετέχετε σε 

εκδηλώσεις υπαίθριου αθλητισμού; 

Το τελικό ερώτημα του ερωτηματολογίου δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών 

απαντήσεων, θέλοντας να διαπιστώσει τις επιθυμίες του νεανικού κοινού του 

δείγματος σε σχέση με τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων οι οποίες δυνητικά 

θα τους προσέλκυαν στην περιοχή.  

Διαπιστώνουμε ότι μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών προτιμά έναν 

συνδυασμό πολλάπλών αθλητικών εκδηλώσεων και παράλληλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, με τις δύο αυτές επιλογές να λαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις των 

προτιμήσεων με σημαντική διαφορά από την τρίτη επιλογή, η οποία είναι η 

διοργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων. Οι επιλογές που ακολουθούν λαμβάνουν 

ποσοστά που σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν το 20% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα.  

 

 

Πίνακας 32; Ερώτηση 10- Τι θα επιθυμούσατε να υπάρχει παράλληλα με τις αθλητικές εκδηλώσεις ώστε να 

αυξηθεί η επιθυμία σας να πραγματοποιήσετε εξόρμηση; (περισσότερες από μία απαντήσεις) 
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5 λίγο/  αύξηση  

6 αρκετά/   σημαντική 
αύξηση 

7  πάρα πολύ/ μεγάλη 
αύξηση 

70,09% 

60,75% 

29,91% 

6,54% 

6,54% 

10,28% 

19,63% 

10,28% 

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Περιβαλλοντικές δράσεις 

Δραστηριότητες για παιδιά 

Δραστηριότητες για ΑΜΕΑ 

Ξεναγήσεις 

Συνέδριο/επισημονικές ημερίδες 

 Δυνατότητα για ψάρεμα/κυνήγι 
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Ανάλυση S.W.O.T.  
 

Έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων 

χρησιμοποιούμε τη μέθοδο ανάλυσης S.W.O.T. για να εκτιμήσουμε τα δυνατά σημεία 

αλλά και τις αδυναμίες που έχει η Σφενδάμη ως τουριστικός προορισμός αλλά και οι 

αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται εκεί. Με αυτήν τη μέθοδο αναλύονται 

τα δυνατά σημεία (strengths), οι αδυναμίες (weaknesses), οι ευκαιρίες (opportunities), 

και οι απειλές (threats) μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού (Charnov . & Montana, 

2000). Τα δυνατά σημεία αναφέρονται σε εσωτερικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα 

της εταιρίας ή του προγράμματος τα οποία δίνουν πλεονεκτήματα έναντι του 

ανταγωνισμού. Οι αδυναμίες αναφέρονται αντιθέτως τα οποία δημιουργούν 

μειονεκτήματα  έναντι του ανταγωνισμού. Οι ευκαιρίες αναφέρονται σε εξωγενή 

χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η εταιρία ή το πρόγραμμα. Τέλος 

οι απειλές αναφέρονται σε εξωγενείς παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά 

(Goldblatt J.J., Graham S., Neirotti L.D., 2001).  

Σχηματικά, η ανάλυση που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες μπορεί να 

διατυπωθεί και με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Πίνακας 33: Ανάλυση S.W.O.T. 

 

 

    Δυνατά σημεία 

•Ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα εκδήλωσης 

•Μεγάλη εμπειρία διοργανωτών 

•Συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή κόσμου 

•Αξιόλογο χορηγικό πρόγραμμα 

•Αξιόλογη συμμετοχή εθελοντών 

Αδυναμίες 

•Μικρές οικονομικές δυνατότητες 

•Έλλειψη μόνιμων οργανωμένων χώρων  

•Διασπορά εγκαταστάσεων φιλοξενίας 

Ευκαιρίες 

•Εγγύτητα σε μεγάλα αστικά κέντρα και δίκτυα 

•Εγγύτητα σε χώρους πολιτιστικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

•Συνεργασία τοπικών αρχών 

•Προθέσεις Καταναλωτών 

Απειλές 

•Οικονομική κρίση 

•Έλλειψη αναγνωρισιμότητας της περιοχής και του 
προϊόντος 

•Μικρή περίοδος διαμονής των επισκεπτών 

Ανάλυση S.W.O.T.  
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Δυνατά σημεία 

 

Τα δυνατά σημεία (strengths), τα εσωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  που 

προσδίδουν πλεονεκτήματα στην Σφενδάμη και στις αθλητικές διοργανώσεις που 

εξετάσαμε είναι τα εξής:  

 Ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα εκδήλωσης 

 Μεγάλη εμπειρία διοργανωτών 

 Συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή κόσμου 

 Αξιόλογο χορηγικό πρόγραμμα 

 Αξιόλογη συμμετοχή εθελοντών 

Τα δυνατά σημεία που αναφέρθηκαν προκύπτουν κυρίως από την εμπειρία την 

οποία έχουν αποκτήσει οι διοργανωτές με την πάροδο του χρόνου. Τα έξι χρόνια 

διοργανώσεων προσφέρουν ανεκτίμητης αξίας εμπειρία και τεχνογνωσία, η οποία 

δύσκολα θα μπορούσε με άλλον τρόπο να αποκτηθεί. Αναλυτικά τα δυνατά σημεία 

προσδιορίζονται ως εξής: 

Α. Ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα εκδήλωσης; Η διοργάνωση των 

συγκεκριμένων αθλημάτων, σε μία περιοχή επί μία εξαετία προσδίδει ένα μοναδικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα αγωνίσματα της ορεινής ποδηλασίας και της 

ορειβασίας, αν και όπως θα αναφερθεί παρακάτω, δεν είναι λαοφιλή, ωστόσο έχουν 

ένα κοινό το οποίο είναι πιστό και ακολουθεί παρόμοιες εκδηλώσεις τακτικά.  Το 

γεγονός ότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν διοργανώνονται συχνά καθιστά τους διοργανωτές 

ικανούς να ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει και αξιοποιήσει ένα μικρό μεν, αλλά 

αξιόλογο κομμάτι της αγοράς (niche market). Το κομμάτι αυτό, σύμφωνα και με τα 

ευρήματα της έρευνας στους φοιτητές, ταυτίζει πλέον τη Σφενδάμη με τη διοργάνωση 

των συγκεκριμένων αθλητικών εκδηλώσεων. 

Β. Μεγάλη εμπειρία διοργανωτών: Η διοργάνωση των εκδηλώσεων για έβδομη 

φορά φέτος προσδίδει στους διοργανωτές ανεκτίμητη εμπειρία. Η εμπειρία αυτών 

των ετών έχει δώσει στους διοργανωτές τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και 

παραλείψεις, να βελτιώνουν συνεχώς τη διοργάνωση και να την εμπλουτίζουν με 

παράλληλες εκδηλώσεις, αλλά και να διοργανώσουν επιπλέον εκδηλώσεις, όπως το 

Sfendami Adventure Experience.  

Γ. Συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή: Όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στο παρακάτω 

διάγραμμα, οι συμμετοχές στη διοργάνωση το 2012 ήταν αυξημένες κατά 
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περισσότερο από 500% σε σχέση με το 2007. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

συνεχόμενη αυξητική τάση, η οποία δείχνει σταθερή κάθε χρονιά σε σχέση με την 

προηγούμενη. Το στοιχείο αυτό μας επιτρέπει να προβλέψουμε ότι η τάση αυτή 

δύναται να συνεχιστεί και στο μέλλον, ειδικά αν ακολουθηθεί ορθολογική πολιτική 

από πλευράς των διοργανωτών. 

 

 

Πίνακας 34: Συμμετοχές στους αγώνες 2007-2012 

 

Δ. Αξιόλογο χορηγικό πρόγραμμα: Λαμβανομένου υπόψη του μικρού 

μεγέθους της διοργάνωσης, ένα από τα δυνατά της χαρακτηριστικά το οποίο μπορεί 

να λειτουργήσει και ακόμα καλύτερα στο μέλλον είναι το χορηγικό πρόγραμμα της. 

Η παρουσία 32 εκθετών το 2012, 6 χορηγών επικοινωνίας το 2013 και 5 χορηγών της 

ιστοσελίδας (βλ. προσάρτημα ΙΙ στο ίδιο) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

χορηγικό πρόγραμμα και λειτουργεί σωστά, αλλά και έχει μεγάλες δυνατότητες 

επέκτασης, κυρίως σε χορηγούς όχι τόσο στενά ταυτισμένους με τα συγκεκριμένα 

αθλήματα. 

Ε. Αξιόλογη Συμμετοχή Εθελοντών: Τα ευρήματα της έρευνας, η επιτόπια 

παρατήρηση αλλά και οι αναφορές στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα αξιόλογο δίκτυο εθελοντών και κατοίκων της 

περιοχής που έχουν την πρόθεση να εργαστούν εθελοντικά και στο μέλλον ώστε οι 

διοργανώσεις και το όφελος για την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία να 

μεγεθυνθούν ακόμα περισσότερο.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

S.M.F. 118 370 497 520 578 608
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0

100

200

300

400

500

600

700

Συ
νο

λι
κέ

ς 
 Σ

υ
μ

μ
ετ

ο
χέ

ς 

S.M.F. & S. Adv. Ex. 2007-2012 



55 

 

Αδυναμίες 

 

Έχοντας αναλύσει τα δυνατά σημεία της διοργάνωσης και της περιοχής, 

συνεχίζουμε αναλύοντας τις αδυναμίες ή τα εσωτερικά αδύνατα σημεία που 

λειτουργούν ως μειονεκτήματα στο εγχείρημα. Συγκεκριμένα, οι αδυναμίες που 

διαπιστώθηκαν είναι οι εξής: 

 Μικρές οικονομικές δυνατότητες 

 Έλλειψη μόνιμων οργανωμένων χώρων  

 Διασπορά εγκαταστάσεων φιλοξενίας 

Αναλυτικά οι αδυναμίες διακρίνονται ως εξής: 

Α. Μικρές οικονομικές δυνατότητες: Η μικρή εμβέλεια και το μικρό σκέλος της 

διοργάνωσης, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία δεν 

είναι οργανωμένη από κάποιον μεγάλο οργανισμό ή φορέα, δημιουργεί προβλήματα 

τα οποία οφείλονται κυρίως στην έλλειψη πόρων. Κατά συνέπεια, διαπιστώνουμε ότι 

δεν υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη για την οικονομική και διαφημιστική διαχείριση 

του εγχειρήματος, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις ή να 

επεκταθούν οι δραστηριότητες σε βαθμό ώστε η διοργάνωση να γίνει γεγονός 

πανελλήνιας ή ακόμα και διεθνούς εμβέλειας στο βαθμό που θα μπορούσε. 

Β. Έλλειψη μόνιμων οργανωμένων χώρων: Η προαναφερθείσα αδυναμία οδηγεί 

σε προβλήματα στη διοργάνωση των αθλημάτων, κυρίως με τη λογική της 

μελλοντικής μεγέθυνσης της εκδήλωσης. Διαπιστώνουμε την έλλειψη κτιριακών 

εγκαταστάσεων, κλειστών αθλητικών χώρων, καθώς και την έλλειψη χώρων 

διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων μεγάλης προσέλευσης 

Γ. Διασπορά εγκαταστάσεων φιλοξενίας: Η μεγάλη διασπορά των ξενοδοχείων 

(βλ. Προσάρτημα ΙΙΙ) και των λοιπών καταλυμάτων που δημιουργείται από το 

γεγονός ότι η Σφενδάμη είναι ένας πολύ ολιγομελής τόπος, οδηγεί σε προβλήματα 

συνοχής των εκδηλώσεων, και δημιουργεί περιορισμούς για την μελλοντική αύξηση 

των συμμετεχόντων. 
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Ευκαιρίες 

 

 Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με εξωγενείς παράγοντες 

οι οποίοι δύναται να συνεισφέρουν στην μεγέθυνση και βελτίωση των εκδηλώσεων 

και κατά συνέπεια στην αύξηση των εισοδημάτων των κατοίκων της περιοχής. 

Συγκεκριμένα οι ευκαιρίες που διαπιστώθηκαν είναι: 

 Εγγύτητα σε μεγάλα αστικά κέντρα και δίκτυα 

 Εγγύτητα σε χώρους πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

 Συνεργασία τοπικών αρχών 

 Προθέσεις Καταναλωτών 

Αναλυτικά οι ευκαιρίες διακρίνονται ως εξής: 

Α. Εγγύτητα σε μεγάλα αστικά κέντρα και δίκτυα: Η κοντινή απόσταση από τη 

Θεσσαλονίκη αλλά και άλλα αστικά κέντρα (Βέροια, Κατερίνη, Λάρισα) προσδίδει 

στη Σφενδάμη τα χαρακτηριστικά ενός ενδιαφέροντος προορισμού για απόδραση, 

γεγονός που λειτουργεί θετικά για τις μελλοντικές εκτιμήσεις και προβλέψεις. Η 

εύκολη πρόσβαση από την Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό, αλλά και η σιδηροδρομική 

πρόσβαση καθιστούν τον προορισμό ακόμα πιο ελκυστικό.  

Β. Εγγύτητα σε χώρους πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος: η 

Σφενδάμη, εκτός από ένα μέρος μεγάλης φυσικής ομορφιάς, είναι και ένας τόπος 

πολύ κοντινός σε τόπους περιβαλλοντικού (δάση, παραλίες, κοιλάδα Τεμπών) αλλά 

και αρχαιολογικού (Βεργίνα, Δίον) ενδιαφέροντος. Μία καλά οργανωμένη πολιτική 

μάρκετινγκ θα μπορούσε να προσελκύσει τουρίστες συνδυάζοντας και αυτά τα 

στοιχεία. 

Γ. Συνεργασία τοπικών αρχών: Τόσο από τα ευρήματα των ερωτηματολογίων, 

όσο και από την υπόλοιπη έρευνα διαπιστώνεται το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών 

(Δήμος, πρώην Νομαρχία – νυν Αντιπεριφέρεια) για την υποστήριξη του 

εγχειρήματος, γεγονός σημαντικό τόσο για οικονομικούς λόγους, όσο και για λόγους 

καλύτερης εικόνας.  

Δ. Προθέσεις Καταναλωτών: Οι απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο 

έδειξαν ότι υπάρχει μία μεγάλη μερίδα που ενδιαφέρεται για να λάβει μέρος σε 

δραστηριότητες υπαίθριου αθλητισμού, και μάλιστα έχει τη δυνατότητα και να 
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πραγματοποιήσει μία εξόρμηση. Αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι παρά την 

οικονομική κρίση, υπάρχει αγοραστικό κοινό για το προϊόν της Σφενδάμης. 

 

Απειλές 

 

 Οι απειλές, οι εξωγενείς δηλαδή παράγοντες που θέτουν την διοργάνωση σε 

κίνδυνο, σχετίζονται με την έλλειψη αναγνωσιμότητας του προϊόντος και την 

πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ελλάδας οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα οι 

απειλές που διαπιστώθηκαν είναι: 

 Οικονομική κρίση 

 Έλλειψη αναγνωσιμότητας της περιοχής και του προϊόντος 

 Μικρή περίοδος διαμονής των επισκεπτών 

Αναλυτικά οι αδυναμίες διακρίνονται ως εξής: 

Α. Οικονομική κρίση: Η παρούσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όπως όλους 

τους άλλους τομείς και την περίπτωση της Σφενδάμης. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται 

από τις απαντήσεις τόσο των επιχειρηματιών, όσο και των φοιτητών. Η οικονομική 

κρίση δεν επιδρά μόνο στην πραγματική οικονομία, αλλά διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο και στην ψυχολογία, κυρίως των επιχειρηματιών.  

Β. Έλλειψη αναγνωσιμότητας της περιοχής και του προϊόντος: Το ανησυχητικό 

αυτό αποτέλεσμα που διαπιστώθηκε στην έρευνα των φοιτητών του Παν. 

Μακεδονίας είναι αναγκαίο να λυθεί με την επιδίωξη αύξησης της αναγνωσιμότητας 

της περιοχής και των αγώνων, και τη δημιουργία ενός brand name.  

Γ. Μικρή περίοδος διαμονής των επισκεπτών: Τέλος ειδική μέριμνα πρέπει να 

ληφθεί ώστε να επιμηκυνθεί η διαμονή των επισκεπτών σε παραπάνω από μία ή δύο 

διανυκτερεύσεις, ώστε να αυξηθούν τα συνολικά έσοδα της περιοχής και να αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης η διοργάνωση των αγώνων.  

 

Συμπεράσματα 
 

Τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία προκύπτουν από όλα τα προαναφερθέντα 

έχουν να κάνουν με την εξαγωγή συμπερασμάτων από την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων, την εκμετάλλευση των θετικών  
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στοιχείων που προκύπτουν από την ανάλυση S.W.O.T., την βελτίωση των αδυναμιών 

καθώς και την μείωση των επιπτώσεων των απειλών της ίδιας ανάλυσης. Για να 

επιτευχθούν όλα τα παραπάνω προτείνονται λύσεις και στρατηγικές μάρκετινγκ, οι 

οποίες είναι εφαρμόσιμες και αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της 

αθλητικής διοργάνωσης και της περιοχής.  

Οι προτεινόμενες λύσεις χωρίζονται σε δύο κομμάτια, στα πλαίσια βραχυχρόνιου 

και μακροχρόνιου σχεδιασμού. Στα πλαίσια του βραχυχρόνιου σχεδιασμού 

προτείνονται λύσεις που είναι δυνατό να λειτουργήσουν άμεσα, χωρίς την αναγκαία 

πάροδο χρόνου για την προετοιμασία τους. Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής: 

 Επέκταση υπαρχόντων δραστηριοτήτων  

 Τηλεπικοινωνιακή καμπάνια με μέσα πανελλήνιας εμβέλειας 

 Καμπάνια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Σύναψη μόνιμης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Δημιουργία πακέτων φιλοξενίας για τους επισκέπτες 

Αναλυτικά, οι βραχυπρόθεσμες προτεινόμενες δράσεις είναι οι εξής: 

Επέκταση υπαρχόντων δραστηριοτήτων: Η επέκταση των δραστηριοτήτων θα 

συμβάλλει στο να μεγαλώσει η συνολική πρόσοδος που αποκομίζει η περιοχή από τις 

εκδηλώσεις. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με την αύξηση της διάρκειας των 

αγώνων σε τριήμερο ή τετραήμερο από διήμερο που είναι σήμερα με παράλληλη 

αύξηση των αγωνισμάτων, είτε με την διοργάνωση μεγαλύτερου αριθμού 

εκδηλώσεων, καλύπτοντας τουλάχιστον κάθε εποχή του χρόνου. Η προσθήκη 

εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα (π.χ. μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία υπό το φως 

του αυγουστιάτικου φεγγαριού) θα προσελκύσει και πολύ παραπάνω θεατές, και 

χορηγούς της διοργάνωσης και χορηγούς επικοινωνίας. Θεωρείται εφικτό σε σύντομο 

χρονικό διάστημα η αύξηση των ωφέλιμων ημερών των αθλητικών διοργανώσεων σε 

δώδεκα (4 τριήμερα τον χρόνο) από τέσσερις που είναι σήμερα 

Τηλεπικοινωνιακή και διαδικτυακή καμπάνια: Όπως διαπιστώθηκε ίσως κύρια 

ανάγκη είναι ή αύξηση της αναγνωσιμότητας του προϊόντος και της περιοχής, με 

σκοπό τη δημιουργία ενός καλού brand name. Η εξεύρεση χορηγών επικοινωνίας 

πανελλήνιας εμβέλειας (π.χ. τηλεοπτικό κανάλι, εφημερίδα, περιοδικά) σε μέσα τα 

οποία δεν ασχολούνται αποκλειστικά με την ορειβασία ή την ποδηλασία όπως οι 

μέχρι τώρα χορηγοί, σε συνδυασμό με μία στοχευμένη και επαγγελματικά δομημένη 

εκστρατεία ενημέρωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν άμεσα να 
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αυξήσουν την αναγνωσιμότητα της περιοχής, να βελτιώσουν την εικόνα της 

διοργάνωσης και κατά συνέπεια να αυξήσουν τις συμμετοχές και τα συνολικά έσοδα.  

Σύναψη μόνιμης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Η σύναψη 

επίσημης σχέσης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με την υπογραφή ίσως κάποιου 

μνημονίου συνεργασίας, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για επαγγελματική και 

ακαδημαϊκή υποστήριξη του εγχειρήματος χωρίς την ανάγκη φια πρόσληψη ιδιωτών 

επαγγελματιών που ίσως θα κόστιζαν ένα σημαντικό ποσό. Με τη συνεργασία αυτή, 

η οποία μπορεί να προβεί αμοιβαία επικερδής, Η διοργάνωση όχι μόνο κερδίζει γιατί 

βρίσκει λύσεις σε ζητήματα που άπτονται επιστημονικής μελέτης, αλλά απολαμβάνει 

και το κύρος της συνεργασίας με ένα ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Δημιουργία πακέτων φιλοξενίας για τους επισκέπτες: Μέσω της έρευνας 

διαπιστώθηκε και μία ακόμα έλλειψη που είχε να κάνει με την απουσία προσφορών 

και πακέτων για τους καταναλωτές – επισκέπτες. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία 

ενός πακέτου ή προσφορών, με τη μορφή κουπονιών, που θα περιλαμβάνουν 

οτιδήποτε θα μπορούσε κάποιος να χρειαστεί κατά την παραμονή του (π.χ. εκπτώσεις 

στο κόστος συμμετοχής, διαμονής, διατροφής και διασκέδασης, εκπτώσεις ή 

προσφορές σε άλλα προϊόντα όπως τοπικά προϊόντα, σουβενίρ, αναμνηστικά, βενζίνη 

κ.τ.λ.). Η πρωτοτυπία θα βρίσκεται στο γεγονός ότι όλη η εμπειρία της παραμονής 

στη Σφενδάμη, όσο διαρκεί αυτή θα λογίζεται ως ένα προϊόν, και όλοι οι κάτοικοι  

και επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στο εγχείρημα θα είναι μέρος της ίδιας 

προσπάθειας προσέγγισης τουριστών – επισκεπτών.  

Εκτός από τις λύσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε 

βραχυχρόνιο ορίζοντα, υπάρχουν και λύσεις οι οποίες χρειάζονται την πάροδο 

περισσότερου χρόνου ώστε να ευδοκιμήσουν. Συγκεκριμένα, οι λύσεις αυτές είναι: 

 Προσέγγιση σε αγορές του εξωτερικού 

 Δημιουργία μόνιμων εγκατάστασεων 

 Δημιουργία χώρων φιλοξενίας 

 Δημιουργία συνεργασιών με άλλους προορισμούς 

Αναλυτικά, οι μακροπρόθεσμες προτεινόμενες δράσεις είναι οι εξής: 

 Προσέγγιση σε αγορές του εξωτερικού: Η οικονομική κρίση, η οποία μειώνει 

τον αριθμό και την ποιότητα των εσωτερικών τουριστών, δημιουργεί την ανάγκη για 

αναζήτηση πελατών – επισκεπτών και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα εφικτές λύσεις 

φαντάζουν οι αγορές της Ρωσίας και της Βουλγαρίας,  από τις οποίες οι επισκέψεις 
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τουριστών έχουν σημαντική αύξηση, ειδικά στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας. Ο 

στόχος αυτής της προσέγγισης πρέπει να είναι στρατηγικός, με την προσπάθεια 

διείσδυσης στις αγορές μέσω εκθέσεων, ανακοινώσεων, διαφημίσεων και επαφών με 

παράγοντες του τουρισμού.  

Δημιουργία μόνιμων εγκατάστασεων και χώρων φιλοξενίας: Η δημιουργία 

μονίμων αθλητικών εγκατάστασεων θα μπορέσει να λειτουργήσει θετικά στην 

επέκταση των δραστηριοτήτων και την αύξηση των εσόδων. Συγκεκριμένα 

προτείνεται η δημιουργία εγκατάστασεων extreme sports,  η εκμετάλλευση κλειστών 

χώρων στους οποίου θα μπορούσαν να στεγαστούν εκδηλώσεις και τον χειμώνα, 

καθώς και η δημιουργία χώρων με τη δυνατότητα τέλεσης πολιτιστικών δράσεων 

όπως συναυλίες, παραστάσεις και τα λοιπά. Επιπλέον η δημιουργία χώρων 

φιλοξενίας πέραν του κάμπινγκ στην περιοχή της Σφενδάμης θα λειτουργούσε θετικά 

στο να θεωρείται όλη η παραμονή στην περιοχή ως ενιαίο προϊόν.  

Δημιουργία συνεργασιών με άλλους προορισμούς: Μία ακόμα πρόταση που 

θα είχε αντίκτυπο ειδικά στην προσέλευση ξένων τουριστών θα ήταν η συνεργασία 

με άλλες περιοχές για τον συνδυασμό εμπειριών για τον τουρίστα – επισκέπτη. Για 

παράδειγμα ο επισκέπτης από το εξωτερικό θα μπορούσε, αφού έρθει μέσω 

Θεσσαλονίκης, να επισκεφτεί τις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχές του Δίον και 

της Βεργίνας, τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις στην Πιερία, να εκδράμει στο 

Λιτόχωρο και να συμμετέχει και στις εκδηλώσεις της Σφενδάμης, ως μέρος του ίδιου 

τουριστικού πακέτου.  

Καταληκτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκδηλώσεις κα ιη περιοχή της 

Σφενδάμης παρουσιάζουν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες. Χωρίς να υποτιμούνται 

οι μέχρι τώρα προσπάθειες, οι οποίες είναι αξιόλογε και σοβαρές, είναι δυνατό να 

αυξηθεί η συνολική πρόσοδος των κατοίκων της περιοχής και να αποτελεί ένα 

σοβαρό μέρος των εισοδημάτων τους με την εφαρμογή απλών, βιώσιμων και μη 

κοστοβόρων λύσεων.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στόχος: Αντιλήψεις επαγγελματιών σχετικά με τον αγώνα ΣΦΕΝΔΑΜΗ 

2012 

Τοποθεσία, Ημ/νία, Ώρα έναρξης συνέντευξης, Ώρα λήξης συνέντευξης. Παρόντες:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας (10’-20’). Αυτή η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού μου Executive MBA στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στόχο έχει την καταγραφή των 

αντιλήψεων των επαγγελματιών της περιοχής σε σχέση με τον αγώνα ορεινού τρεξίματος και 

ποδηλατοδρομίας Σφενδάμη 2012. Όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και δε θα κοινοποιηθούν σε 

κανέναν άλλον. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην μεταπτυχιακή μου εργασία χωρίς ονομαστικές 

αναφορές.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1. Είδος επιχείρησης:  

2. Επωνυμία επιχείρησης: 

3. Αντικείμενο εργασιών:  

4. Έτος ίδρυσης: 

5. Αριθμός ιδρυτών: 

6. Αριθμός υπαλλήλων κατά το πρώτο έτος λειτουργίας: 

7. Αριθμός υπαλλήλων σήμερα: 

8. Αριθμός υπαλλήλων του χρόνου: 

9. Αριθμός υπαλλήλων σε 5 χρόνια: 

10. Τοποθεσία επιχείρησης:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

11. Ο κύκλος εργασιών (πελατεία/έσοδα) έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρσι; 

12. Ο κύκλος εργασιών (πελατεία/έσοδα) έχει αυξηθεί σε σχέση με 3 χρόνια πριν; 

13. Ο κύκλος εργασιών (πελατεία/έσοδα) έχει αυξηθεί σε σχέση με 5 χρόνια πριν; 

14. Αναμένετε να αυξηθεί/μειωθεί ο κύκλος εργασιών σας αυτή τη χρονιά (σε 

σχέση με πέρσι); 

15. Αναμένετε να αυξηθεί/μειωθεί ο κύκλος εργασιών σας του χρόνου (σε σχέση 

με πέρσι); 

16. Σκοπεύετε να προβείτε σε κάποια επένδυση για την επιχείρησή σας στους 

επόμενους 12 μήνες; 

17. Σκοπεύετε να κλείσετε την επιχείρησή σας στους επόμενους 12 μήνες; 

18. Χρησιμοποιείτε περισσότερο προσωπικό αυτό το διήμερο σε σχέση με το 

προηγούμενο Σαβ/κο; 
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

19. Θεωρείτε ότι γεγονότα όπως ο αγώνας ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας 

είναι χρήσιμα για την τοπική οικονομία;   1-7 Αναφέρετε συγκεκριμένα 

οφέλη 

20. Θεωρείτε ότι γεγονότα όπως ο αγώνας ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας 

είναι χρήσιμα για την τοπική κοινωνία;  1-7 Αναφέρετε συγκεκριμένα οφέλη 

21. Θεωρείτε ότι γεγονότα όπως ο αγώνας ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας 

είναι χρήσιμα για τη δική σας επιχείρηση;  1-7 Αναφέρετε συγκεκριμένα 

οφέλη 

22. Αυξάνεται η κίνηση/κατανάλωση/επισκεψιμότητα για την επιχείρησή σας το 

διήμερο του αγώνα; 1-7  Πόσο αυξάνεται η κατανάλωση/επισκεψιμότητα σε 

%; 

23. Παρατηρείτε μεγαλύτερη κατανάλωση/διανυκτερεύσεις σήμερα σε σχέση με 

την περασμένη Τετάρτη;  1-7 ή Σε τι % ;  Πόσες νύχτες διαμένουν οι 

επισκέπτες συνήθως αυτό το διήμερο;  

24. Σε ποια προϊόντα/υπηρεσίες  παρατηρείτε μεγαλύτερη ζήτηση/κατανάλωση 

σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη Τετάρτη; Ποιας κατηγορίας 

καταλύματα προτιμούν οι επισκέπτες του διημέρου; 

25. Αγοράζουν τοπικά προϊόντα (σουβενίρ, μπλουζάκια κλπ) οι επισκέπτες αυτού 

του διημέρου; 

26. Κάνετε κάποιες προσφορές κατά τη διάρκεια του διημέρου του αγώνα;  

Αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Π.χ. Πλήρη/Μερική διατροφή, 15% 

έκπτωση σε ζευγάρια κλπ 

27. Τι τιμή χρεώνετε αυτό το διήμερο για ένα τυπικό προϊόν/υπηρεσία σας; 

Συγκεκριμένο παράδειγμα 

28. Θα θέλατε να διοργανώνονται περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις στην 

περιοχή; Τι είδους / Πότε ;  

29.  Έχετε παρατηρήσει αυξημένη προβολή και θετικά σχόλια για την ευρύτερη 

περιοχή λόγω του αγώνα σε εφημερίδες/περιοδικά/ιστοσελίδες; 

30. Γίνονται χορηγίες στην επιχείρησή  σας λόγω του αγώνα; Σε άλλες 

επιχειρήσεις της περιοχής; Συγκεκριμένα παραδείγματα 

31. Αν θεωρείτε ότι αντίστοιχα γεγονότα δεν επηρεάζουν θετικά την επιχείρησή 

σας, αναφέρετε για ποιους λόγους.   Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση 

προς τους διοργανωτές/δήμο; 

32. Θα προτιμούσατε να διοργανώνονται διαφορετικού είδους εκδηλώσεις για να 

έχει όφελος η επιχείρησή σας; Αναφέρετε 1-2  παραδείγματα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ     Έχετε κάποιο γενικό σχόλιο ή παρατήρηση; 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τις απαντήσεις σας. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την 

πτυχιακή μου εργασία. Τα συνολικά συμπεράσματα (χωρίς ονομαστικά στοιχεία) της εργασίας μου θα 

προωθηθούν από τον επιβλέποντα καθηγητή (κο Βασιλειάδη) στους διοργανωτές της εκδήλωσης 

Σφενδάμη 2012 ώστε να γίνουν βελτιώσεις μελλοντικά. Για οτιδήποτε σχετικό, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε είτε μαζί μου είτε με τον επιβλέποντα καθηγητή κο Βασιλειάδη.  

Κλίμακα αξιολόγησης   1 - 7   (Likert) 
1: καθόλου / μεγάλη μείωση | 2: ελάχιστα / σημαντική μείωση | 3: λίγο / μείωση | 4: ουδέτερο / χωρίς αλλαγή | 5: 

λίγο / αύξηση | 6: αρκετά / σημαντική αύξηση |7: πάρα πολύ / μεγάλη αύξηση 
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Στόχος: Αντιλήψεις φοιτητών σχετικά με τον αγώνα ΣΦΕΝΔΑΜΗ 2012 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας (10’-20’). Αυτή η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού μου Executive MBA στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στόχο έχει την καταγραφή των 

αντιλήψεων των νέων της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον αγώνα ορεινού τρεξίματος και 

ποδηλατοδρομίας Σφενδάμη 2012. Όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και δε θα κοινοποιηθούν σε 

κανέναν άλλον. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην μεταπτυχιακή μου εργασία χωρίς ονομαστικές 

αναφορές.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Ηλικιακή Ομάδα: Α. μέχρι 18 (ανήλικος-η) – Β. 19-24 – Γ. 25-31 – 

Δ.32+ 

2. Φύλο: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

33. Αθλείστε τακτικά (περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα); 

 

34. Εάν ναι, συμμετέχετε σε δραστηριότητες υπαίθριου αθλητισμού; 

 

35. Πόσο συχνά ταξιδεύετε εντός Ελλάδας; 

 

36. Πόσο συχνά πραγματοποιείτε διήμερες εξορμήσεις; 

 

37. Πόσο συχνά πραγματοποιείτε ημερήσιες εξορμήσεις; 

 

38. Γνωρίζετε το χωριό της Σφενδάμης; 

 

39. Γνωρίζετε τις αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη 

Σφενδάμη; 

 

40. Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις υπαίθριου αθλητισμού; 

 

41. Θα σας ενδιέφερε να πραγματοποιήσετε εξόρμηση για να συμμετέχετε σε 

εκδηλώσεις υπαίθριου αθλητισμού; 
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42. Τι θα επιθυμούσατε να υπάρχει παράλληλα με τις αθλητικές εκδηλώσεις ώστε 

να αυξηθεί η επιθυμία σας να πραγματοποιήσετε εξόρμηση; (περισσότερες 

από μία απαντήσεις) 

 

i. Πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες  

 

ii. Πολιτιστικές εκδηλώσεις   

   

iii. Περιβαλλοντικές δράσεις   

 

iv. Δραστηριότητες για παιδιά   

 

v. Δραστηριότητες για ΑΜΕΑ   

 

vi. Ξεναγήσεις     

 

vii. Συνέδριο/επιστημονικές ημερίδες  

 

viii. Δυνατότητα για ψάρεμα/κυνήγι  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ     Έχετε κάποιο γενικό σχόλιο ή παρατήρηση; 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τις απαντήσεις σας. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την 

πτυχιακή μου εργασία. Τα συνολικά συμπεράσματα (χωρίς ονομαστικά στοιχεία) της εργασίας μου θα 

προωθηθούν από τον επιβλέποντα καθηγητή (κο Βασιλειάδη) στους διοργανωτές της εκδήλωσης 

Σφενδάμη 2012 ώστε να γίνουν βελτιώσεις μελλοντικά. Για οτιδήποτε σχετικό, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε είτε μαζί μου είτε με τον επιβλέποντα καθηγητή κο Βασιλειάδη.  

Κλίμακα αξιολόγησης   1 - 7   (Likert) 
1: καθόλου / μεγάλη μείωση | 2: ελάχιστα / σημαντική μείωση | 3: λίγο / μείωση | 4: ουδέτερο / χωρίς αλλαγή | 5: 

λίγο / αύξηση | 6: αρκετά / σημαντική αύξηση |7: πάρα πολύ / μεγάλη αύξηση 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II: ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ 

 

Παρουσία εκθετών στο SMF 2012                                                

(πηγή: www.sfendami.com) 

 

1. ACTION BIKE CLUB 

2. SPECIALIZED 

3. Thule Hellas – Τριμ Α.Ε 

4. K SPORTS 

5. Lezyne 

6. S.I.S RONHILL 

7. Αφοί .Κοκότη – Orient bikes 

8. Focus – Univega    

9. NORTH    FACE     

10. BH BIKES – SPORTLIFE E.Π.Ε. 

11. MBIKE 

12. TRION Z HELLAS 

13. TSAGAS GARDEN 

14. IDEAL 

15. SCOTT 

16. Pearl izumi 

17. SHIMANO 

18. Bianchi 

19. Ποδηλατόραμα  

20. Θεοτόκης -ποδήλατα 

21. Giant 

22. Nutrixxion 

23. KTM   Atala 

24. Winora   Haibike  XLC 

25. SCHAWALBE   Lazer  helmets 

26. EH-LINE & PG BIKES – HELMA ELECTRIC 

27. Muc-Off  

28. CUBE   MAXXIS  FORMULA 
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Χορηγοί επικοινωνίας του Sfendami Mountain Festival 2013 

 

 
www.mbike.gr 

 
www.runnermagazine.gr 

 
www.adrenalini.tv 

 
www.runningnews.gr 

 
www.icycling.gr 

 

    

www.aboutrunning.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbike.gr/
http://www.runnermagazine.gr/
http://adrenalini.tv/
http://runningnews.gr/
http://icycling.gr/
http://www.sfendami.com/wp-content/uploads/2013/01/aboutrunning-logo-gr-2.jpg
http://aboutrunning.weebly.com/
http://www.sfendami.com/uncategorized/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-sfendami-mountain-festival-2013/www.mbike.gr
http://www.sfendami.com/uncategorized/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-sfendami-mountain-festival-2013/www.runnermagazine.gr
http://www.sfendami.com/uncategorized/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-sfendami-mountain-festival-2013/www.adrenalini.tv
http://www.sfendami.com/uncategorized/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-sfendami-mountain-festival-2013/www.runningnews.gr
http://www.sfendami.com/uncategorized/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-sfendami-mountain-festival-2013/www.icycling.gr
http://www.sfendami.com/wp-content/uploads/2013/01/aboutrunning-logo-gr-2.jpg
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Χορηγοί Ιστοσελίδας www.sfendami.com 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfendami.com/
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IIΙ: ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΘΕΑΤΩΝ  
 

Χώρος κατασκήνωσης αθλητών θεατών 

Βρίσκεται στον λόφο τού προφήτη Ηλία  και σε περιοχή ανάμεσα σε δένδρα  η οποία 

είναι σηματοδοτημένη για τους κατασκηνωτές . O χώρος διαθέτει τουαλέτες και 

ντουζιέρες με ζεστά νερά για αθλητές και κατασκηνωτές . 

 

Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής . 

 Hotel Orfeas  - Κατερίνη Πιερίας 

 Blue Resort  - Κορινός Πιερίας 

 Amaris Hotel & Luxury Spa  - Μεθώνη Πιερία 

 Hotel Dias - Μακρύγιαλος Πιερίας  

 Hotel Αχίλλειον - Μακρύγιαλος Πιερίας  

 Ενοικιαζόμενα δωμάτια ”Θεοδώρα” - Μακρύγιαλος Πιερίας  

 Ξενοδοχείο – Κάμπινγκ ΑΓΙΑΝΝΗΣ - Μεθώνη Πιερίας – Μεταλλίδης Νικόλαος –  

 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” - Εμμανουηλίδης – 

Μακρύγιαλος Πιερίας  

 Koukos INN  - Κούκος Πιερίας 

 Καταφύγιο Summit Zero - Γρίτσα Πιερίας 

 Konstantin Hotel  - Παραλία Κατερίνης 

 Hotel Avra – Μακρύγιαλος Πιερίας  

 Pydna Travel  - Μακρύγιαλος Πιερίας  

 To xάνι   Ξενώνας-Μαγειρίο   Παλαιός Παντελεήμων  Πιερίας  

 

http://sfendami.com/content/view/71/30/lang,el/component/option,com_rsgallery2/Itemid,29/catid,16/lang,el/
http://www.hotel-orfeas-pierias.gr/Hotel.htm
http://www.hotel-orfeas-pierias.gr/blueresort/index.htm
http://fotini-studios.com/
http://www.hotel-dias.com/
http://www.achillionhotel.com.gr/home_en.htm
http://www.koukosinn.com/
http://www.summitzero.gr/
http://www.hotel-konstantin.gr/
http://www.pydnatravel.com/index.php
http://www.toxani.gr/

