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Περίληψη 

 

Το city branding είναι μια στρατηγική που λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με σκοπό την αύξηση των εσωτερικών επενδύσεων 

και του τουρισμού, αλλά και την επίτευξη κοινοτικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την 

τοπική ταυτότητα και την ταύτιση των κατοίκων με την πόλη. Πρόκειται για έναν 

τομέα που τελευταία απασχολεί ιδιαιτέρως τους διοικούντες των πόλεων και τους 

ερευνητές, με έντονη μάλιστα επικέντρωση στη χρήση του διαδικτύου και των νέων 

τεχνολογικών εφαρμογών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού city branding, που αποτελεί τη σύγχρονη 

εξέλιξη του city branding την οποία επιτάσσει η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος της 

εποχής και η παγκόσμια διείσδυση του διαδικτύου στις ζωές των ανθρώπων, και 

θεσπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνάς μας με τον όρο e-city branding. Έπειτα από την 

εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση του πεδίου έρευνας του city branding, έγινε 

αντιληπτή η τάση προς αυτή την κατεύθυνση και η ανάγκη δημιουργίας ενός 

θεωρητικού πλαισίου για το e-city branding. Κατασκευάσαμε, λοιπόν, το μοντέλο των 

κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας της εφαρμογής της e-city branding στρατηγικής και το 

εφαρμόσαμε σε περιπτώσεις πόλεων με αποδεδειγμένα ισχυρό city brand, στη Νέα 

Υόρκη και το Παρίσι, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρακτική του αξία. Στη 

συνέχεια, εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Η 

ανάλυση της περίπτωσης της Θεσσαλονίκης και η αξιολόγησή της ως προς τις branding 

προσπάθειές της είναι εκτενής και αποτελεί βασικό κομμάτι της εργασίας, καθώς 

πρόκειται για την πόλη στην οποία ζούμε και ως πολίτες προσδοκούμε να αναπτυχθεί 

οικονομικά και να βελτιωθεί ως προς την ποιότητα ζωής που μας προσφέρει. Τα 

συμπεράσματα της εργασίας φωτίζουν το πεδίο έρευνας του city branding σε σχέση με 

το διαδίκτυο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συγκεντρώσει τη δέουσα σημασία από 

πλευράς έρευνας. Όσον αφορά στην εφαρμογή της city branding και e-city branding 

στρατηγικής της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

παρόλο που τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιούνται αξιόλογες προσπάθειες ενίσχυσης 

του city brand της, απαιτείται ακόμα σκληρή δουλειά και κόπος, μέσα από μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική που θα υιοθετεί σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές 

κοινωνικών δικτύων, ώστε οι προσπάθειες αυτές να έχουν ουσιώδη και ορατά 

αποτελέσματα. 
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Abstract 

City branding is a strategy that works as a means to achieve competitive advantage, in 

order to increase inward investment and tourism, but also to achieve community 

development, reinforcing local identity and identification of residents to the city. Lately, 

administrators of cities and researchers are really concerned about this field, with a 

particular concentration on online technologies and social media indeed. The purpose of 

this thesis is the theoretical approach of the electronic city branding (e-city branding), 

the modern evolution of city branding, that the rapid technological advance of the era 

and the global penetration of the Internet in people's lives requires. After an extensive 

literature review of the research field of city branding, the tendency in this direction and 

the need for a theoretical framework for e-city branding were perceived. We develop, 

therefore, the model of critical success factors in the implementation of e-city branding 

strategy and apply it to cases with proven strong city brand, New York and Paris, 

confirming thus its practical value. Then we apply it in the case of the city of 

Thessaloniki. The analysis of the case of Thessaloniki is extensive and its evaluation in 

terms of branding efforts is special, as it is the city in which we live and we expect to 

develop economically and improve the quality of life. The findings of this work shed 

light to the domain of city branding in relation to the internet, which has not yet 

gathered sufficient importance in terms of research. Regarding the implementation of 

city branding and e-city branding strategy of Thessaloniki, specifically, we conclude 

that the last year significant efforts were made to strengthen the city brand; but hard 

work, through an integrated strategy that incorporates modern technology and social 

media applications, is still required to have substantial and visible results.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

Εισαγωγή 

1.1 Τοποθέτηση προβλήματος 

Χάρη στην πρόοδο της παγκοσμιοποίησης, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τόπων 

έχει ενταθεί και επηρεάζει υποεθνικές και υπερεθνικές περιοχές, πολιτείες και επαρχίες, 

έθνη, πόλεις, ακόμα και χωριά, τα οποία σήμερα ανταγωνίζονται για τους ίδιους 

ανθρώπους, τα ίδια προϊόντα και τα ίδια κεφάλαια· τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι 

άνθρωποί τους επίσης ανταγωνίζονται εξωτερικά για τους καταναλωτές, τον σεβασμό 

και την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η θέση του Kotler ήταν προφητική: 

κανένας τόπος δεν μπορεί να σκεφτεί την επιβίωση, πόσο μάλλον την ευημερία, αν δεν 

ξέρει να χειριστεί τα όπλα της επιχείρησης. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τόποι σε όλο τον 

κόσμο εισάγουν όλο και περισσότερες έννοιες και τεχνικές μάρκετινγκ και branding 

των προϊόντων και των εταιριών (product and corporate marketing and branding) στον 

δικό τους επιχειρησιακό τομέα. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όμως, τελευταία 

στρέφεται κυρίως στο branding. Αυτή η στροφή προς το branding χαρακτηρίζεται ως το 

μείζον σύγχρονο θέμα στην ανάπτυξη του μάρκετινγκ του τόπου (Karavatzis, 2009). 

Ανάμεσα στις συνθήκες που μπορούν να καταστήσουν απαραίτητο έναν brand 

προσανατολισμό για τους τόπους είναι οι παρακάτω: η διάδοση της δημοκρατίας, η 

αυξητική τάση προς τη διαφάνεια των κυβερνήσεων, η ανάγκη για περισσότερη γνώση 

του δημοσίου, η αυξανόμενη δύναμη των διεθνών μέσων, η πτώση του κόστους των 

διεθνών ταξιδιών,  η αναζήτηση επενδυτών από έναν αυξανόμενο αριθμό βιομηχανικών 

περιοχών, η ανάγκη να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη στις εταιρείες και στις χώρες 

προέλευσης, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός για διεθνή κεφάλαια, για μεταφορά 

τεχνολογίας, για τουρισμό, για δεξιότητες, για επενδύσεις στο εσωτερικό, για αγορές 

και εμπόριο εξαγωγών, όπως και για εξειδικευμένους εργάτες-μετανάστες, αλλά και το 

γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά είναι πιο ανοιχτή από ποτέ για τους τόπους, ώστε να 

είναι ικανοί να επικοινωνούν τον πραγματικό πλούτο της κοινωνίας τους και στο πιο 

μακρινό κοινό (Anholt, 2005).  

Στη σημερινή εποχή, λοιπόν, το όνομα, η φήμη, το προϊόν, το κύρος και 

γενικότερα το brand είναι αυτά που πρέπει να απασχολούν την τοπική κοινωνία, το 

δήμο, την περιφέρεια. Το city branding, επομένως, αποτελεί ένα ζήτημα που 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και εγείρει προβληματισμούς και συζητήσεις τόσο στην 

επιστημονική όσο και στην πολιτική κοινότητα. Πρόκειται για μια στρατηγική 
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διαδικασία που χρειάζεται στόχους, σχέδια, πόρους και κυρίως ανθρώπους που να 

μπορούν να αναλάβουν την οικοδόμηση μιας τέτοιας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 

Συμπαίκτες σε αυτό το εγχείρημα θεωρούνται οι πολίτες, οι κατά τόπους φορείς και οι 

επαγγελματίες, όπου σε συνδυασμό με την τεχνολογία διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο (Κουνενάκης, 2012).  

Συνακόλουθα, ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών, του διαδικτύου και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εφαρμογή, ανάπτυξη και εξέλιξη του city branding, 

είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς δημιουργεί μια συνεχή, αμφίδρομη και διαδραστική 

επικοινωνία της πόλης με τους πολίτες, τους τουρίστες και τον επιχειρηματικό κόσμο, 

με αποτέλεσμα την ενίσχυση της επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μόνο 

καινοτόμες αρχές και έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές θα είναι σε θέση να επιτύχουν 

βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον.  

Ο Anholt (2010) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: ‘η φήμη των χωρών και των 

πόλεων ποτέ δεν επηρεάζεται από τις πράξεις του Θεού, αλλά μόνο από τις πράξεις των 

ανθρώπων’. 

1.2 Στόχοι 

 Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική 

προσέγγιση του ηλεκτρονικού city branding (e-city branding), δηλαδή της σύγχρονης 

εξέλιξης του city branding σε συνδυασμό με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων 

τεχνολογικών εφαρμογών, και η εφαρμογή του στις πόλεις της Νέας Υόρκης, του 

Παρισιού και της Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζοντας μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση της τρέχουσας city branding 

στρατηγικής της. 

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι:  

 η σε βάθος μελέτη του πεδίου έρευνας του city branding μέσω μιας 

ολοκληρωμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης,  

 η θεωρητική προσέγγιση του e-city branding, μέσω της κατασκευής ενός 

μοντέλου κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας,  

 η εφαρμογή αυτού του e-city branding μοντέλου στις περιπτώσεις των πόλεων 

της Νέας Υόρκης και του Παρισιού, που ασκούν αποδεδειγμένα επιτυχημένη 

city branding στρατηγική, 
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 και τελικά η διεξοδική μελέτη των branding προσπαθειών της Θεσσαλονίκης, 

καθώς και η εφαρμογή του e-city branding μοντέλου, ώστε να αξιολογηθούν οι 

παράγοντες και να προταθούν λύσεις που θα οικοδομήσουν ένα ισχυρό city 

brand παγκοσμίου φήμης, αντάξιο των ξεχωριστών χαρακτηριστικών της.  

 

1.3 Μεθοδολογία 

 Η μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

συμπεριλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη μελέτη περιπτώσεων (case 

studies).  

Αρχικά, αναζητήθηκαν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστήμιου και συλλέχθηκαν όλα τα επιστημονικά άρθρα από επίσημα 

επιστημονικά περιοδικά σχετικά με το βασικό θέμα της διπλωματικής εργασίας. Τα 

άρθρα ταξινομήθηκαν, μελετήθηκαν και προέκυψε από αυτά η συγγραφή των δύο 

πρώτων κεφαλαίων του κορμού της εργασίας. Το μεν περιλαμβάνει τους 

εννοιολογικούς προσδιορισμούς και την εξελικτική πορεία του city branding, το δε τα 

θεωρητικά πλαίσια προσέγγισης των συγγραφέων που ασχολήθηκαν επισταμένα με το 

city branding. 

 Έπειτα, επιχειρήθηκε η θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού city branding 

(e-city branding). Μελετώντας και υιοθετώντας στοιχεία από τις περιορισμένες 

διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές που σχετίζουν το city branding με το διαδίκτυο,  

καθώς το θέμα αυτό δεν έχει ακόμα ερευνηθεί εις βάθος από τους μελετητές αλλά και 

από βιβλιογραφικές πηγές που σχετίζουν το κλασικό branding με το διαδίκτυο, 

προσδιορίστηκε εννοιολογικά το e-city branding, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν τα 

διαδικτυακά εργαλεία που θεωρούνται απαραίτητα για την εφαρμογή του και 

κατασκευάστηκε το μοντέλο των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας της εφαρμογής του. 

Κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και η συγγραφή του τέταρτου κεφαλαίου. 

 Στη συνέχεια, μελετήθηκαν οι περιπτώσεις των πόλεων της Νέας Υόρκης και 

του Παρισιού, που εφαρμόζουν με επιτυχία τη διαδικασία του city branding βάσει των 

επίσημων κατατάξεων των πόλεων με ισχυρό city brand (οι οποίες αναλύονται στο 

τρίτο κεφάλαιο), και εφαρμόστηκε το προτεινόμενο μοντέλο κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας e-city branding. Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη δημιουργία 

των περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε μέσω λεπτομερούς έρευνας στο διαδίκτυο και στη 

βιβλιογραφία για τις συγκεκριμένες πόλεις. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν η ταυτότητα 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

4 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

της κάθε πόλης, οι εκδηλώσεις τους, οι επίσημες ιστοσελίδες τους, οι λογαριασμοί τους 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κινητές εφαρμογές τους. Κατόπιν, 

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, πραγματοποιήθηκε η εξέταση της περίπτωσης της 

Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι της εργασίας και για το λόγο αυτό 

ερευνάται εκτενώς και αξιολογείται ιδιαιτέρως. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε και το 

πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, που εμπεριέχει τις μελέτες των περιπτώσεων 

εφαρμογής city branding και e-city branding της Νέας Υόρκης, του Παρισιού και της 

Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση, όπως προείπαμε, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 Στο έκτο κεφάλαιο, καταγράφονται τα συμπεράσματα της ερευνητικής 

διαδικασίας αναφορικά με το θέμα που ερευνάμε και παρουσιάζονται κάποιες 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί – Εξελικτική Πορεία του City Branding 

Σε αυτό το κεφάλαιο επεξηγούνται βάσει βιβλιογραφίας κάποιες έννοιες, οι 

οποίες προαπαιτούνται, ώστε να γίνει αντιληπτή από τον αναγνώστη η έννοια του city 

branding.  

2.1  Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί του Branding  

Οι όροι brand και branding χαρακτηρίζονται από πολλούς ερευνητές 

προβληματικοί και ασαφείς. Ο ορισμός αυτών των όρων, λοιπόν, είναι ένα ζήτημα στο 

οποίο πολλοί συγγραφείς επανέρχονται κατά καιρούς και αναθεωρούν τις απόψεις τους. 

Γενικότερα, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και ορισμοί που σχετίζονται με 

τους όρους αυτούς. 

2.1.1 Brand  

Με βάση τον κλασικό ορισμό της Αμερικάνικης Ένωσης Marketing (American 

Marketing Association-AMA), brand είναι ένα όνομα, ένα σύμβολο, ένα σχέδιο ή 

συνδυασμός όλων αυτών, που προσπαθεί να εντοπίσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ενός 

πωλητή ή μιας ομάδας πωλητών, με σκοπό να τα διαφοροποιήσει από άλλα, ώστε να 

πετύχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αν και επικρίθηκε ως υπερβολικά 

προσανατολισμένος στο προϊόν, ο ορισμός αυτός έχει αντέξει στη σύγχρονη λογοτεχνία 

και θεωρείται το κοινό σημείο εκκίνησης για μελέτες που σχετίζονται με τα brands 

(Hanna and Rawley, 2007). 

Η λέξη brand, σύμφωνα με τον Anholt (2010), τείνει να χρησιμοποιείται με 

τέσσερις διαφορετικές σημασίες: Πρώτον, μπορεί να αναφέρεται στο όνομα του 

προϊόντος και δεύτερον στην ταυτότητά του, δηλαδή στην εμφάνισή του, στη 

συσκευασία του, στο λογότυπό του. Αυτές οι δύο σημασίες καλύπτονται και από τον 

παραπάνω ορισμό του ΑΜΑ. Τρίτον, μερικές φορές  χρησιμοποιείται, πιο φιλόδοξα, για 

να υπογραμμίσει την κουλτούρα του οργανισμού που κρύβεται πίσω από το προϊόν 

(χαρακτηριστική είναι η φράση ‘living the brand’). Τέταρτον, συχνά χρησιμοποιείται 

ως συνώνυμο του όρου εικόνα του brand (αν και λανθασμένα όπως επισημαίνεται και 

παρακάτω) για να αναφερθεί στη φήμη του παραγωγού ή της επιχείρησης η οποία 

δημιουργείται στο μυαλό του κοινού-στόχου. 
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Tο brand είναι ένα πολυδιάστατο επίτευγμα, με το οποίο οι μάνατζερς 

προσδίδουν αξία ή αξίες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και το γεγονός αυτό 

διευκολύνει τη διαδικασία με την οποία οι καταναλωτές αναγνωρίζουν με βεβαιότητα 

και εκτιμούν αυτές τις αξίες. Τα όρια αυτού του επιτεύγματος είναι από τη μία πλευρά 

οι δραστηριότητες της επιχείρησης και από την άλλη πλευρά οι αντιλήψεις και οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών (Διάγραμμα 1). Το brand καθίσταται ως η διασύνδεση 

μεταξύ αυτών των δύο (Karavatzis and Ashworth, 2005). 

BRAND ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Πώς οι ιδιοκτήτες θέλουν το 

brand να εκλαμβάνεται. 

 

BRAND ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Το τμήμα της πρότασης αξίας που 

επικοινωνείται σε μια ομάδα-στόχο που 

παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται η ταυτότητα του brand, η τοποθέτηση 

του brand και η εικόνα του brand. Προσαρμογή του σχήματος από: Karavatzis and 

Ashworth (2005). 

2.1.2 Brand image 

 Η εικόνα του brand είναι η αντίληψη που σχηματίζεται στο μυαλό των 

ανθρώπων. Είναι ένας αντικατοπτρισμός της προσωπικότητας του brand (brand 

personality) ή του ίδιου του προϊόντος. Ουσιαστικά είναι τί πιστεύουν οι άνθρωποι για 

αυτό: οι σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, οι προσδοκίες τους (Rainisto, 2003). Ο 

Anholt (2010) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι μια ιδέα που προϋποθέτει την 

εκτροπή από την ορατή πραγματικότητα στον κόσμο των αντιλήψεων.  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι brand και εικόνα του brand 

συγχέονται συχνά, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, ενώ στην 

BRAND ΕΙΚΟΝΑ 

Πώς το brand γίνεται αντιληπτό. 
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πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες. Αφενός ο όρος brand 

αναφέρεται στο προϊόν, αρά κατά συνέπεια βρίσκεται υπό τον έλεγχο του παραγωγού, 

αφετέρου ο όρος εικόνα του brand αναφέρεται στον καταναλωτή, συνεπώς βρίσκεται 

εκτός του άμεσου ελέγχου του παραγωγού (Anholt, 2010). 

2.1.3 Branding   

 Με βάση τις παραπάνω προαναφερθείσες τέσσερις πιο παραδεκτές χρήσεις του 

όρου brand, τότε branding σίγουρα είναι: Πρώτον, η στρατηγική διαδικασία με την 

οποία η επιχείρηση δίνει ένα όνομα στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, ή δεύτερον σχεδιάζει 

την εμφάνιση των προϊόντων. Αυτές οι δύο δραστηριότητες αποτελούν στην 

πραγματικότητα τη δουλειά για την οποία είναι υπεύθυνο ένα πρακτορείο παροχής 

branding υπηρεσιών (branding agency). Τρίτον, έχει να κάνει με το ‘χτίσιμο’ ή τη 

δημιουργία μιας αίσθησης επιχειρηματικής κουλτούρας ή αποστολής μέσα στον 

οργανισμό (είναι όμως γεγονός ότι σπάνια χρησιμοποιείται ο όρος με αυτήν την 

έννοια). Τέταρτον, αναφέρεται στα μέσα με τα οποία το προϊόν αποκτά φήμη (αυτή η 

τελευταία σημασία του όρου branding είναι και η πιο προβληματική, ίσως και η πιο 

εσφαλμένη σύμφωνα με την άποψη του Anholt (2010)).  

Άλλες έννοιες σχετικές με τη θεωρία του branding που συναντώνται συχνά στη 

βιβλιογραφία και ενίοτε αναλύονται είναι η αναγνωρισιμότητα (brand awareness), η 

δέσμευση (brand engagement), η δύναμη (brand strength), η καθαρή αξία (brand 

equity), η αφοσίωση (brand loyalty). 

2.2  Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί του Place Branding  

Η θέση του Kotler ήταν προφητική: κανένας τόπος δεν μπορεί να σκεφτεί την 

επιβίωση, πόσο μάλλον την ευημερία, αν δεν ξέρει να χειριστεί τα όπλα της 

επιχείρησης. Έτσι, αναπτύχθηκε από τον Kotler και άλλους το 1993 το στρατηγικό 

μάρκετινγκ του τόπου (place marketing). Πρόκειται για ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται με σκοπό την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών και αξιοθέατων του 

τόπου με πιο αποτελεσματικό τρόπο (Anholt, 2010). Παρατηρείται όμως ότι τόποι σε 

όλο τον κόσμο μετατοπίζουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο branding και 

εισάγουν όλο και περισσότερες έννοιες και τεχνικές του branding των προϊόντων και 

των εταιριών (corporate branding) στο δικό τους επιχειρησιακό τομέα. Αυτή η στροφή 

προς το branding χαρακτηρίζεται ως το μείζον σύγχρονο θέμα στην ανάπτυξη του 

μάρκετινγκ του τόπου (Karavatzis, 2009). 
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2.2.1 Place brand 

Ένα place brand εμπερικλείει τουριστικές, οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές 

πτυχές, καθώς και ιστορικές απόψεις του τόπου. Σύμφωνα με τον Anholt (2010), place 

brand μπορεί να είναι το όνομα του τόπου, η σημαία μιας χώρας ή κάποιο σημαντικό 

έμβλημα. Όμως στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην οποία το εθνικό προφίλ έχει 

γίνει τόσο σημαντικό και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τόπων καθημερινότητα, κάτι 

περισσότερο, όπως ένα λογότυπο ή ένα σύνθημα φαίνεται, να είναι πιο κατάλληλα.  

Πρόκειται για την αναπαράσταση της ταυτότητας ενός τόπου, η οποία 

διαμορφώνεται μέσα από ιστορικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς 

λόγους, την τοπική γνώση και επηρεάζεται από τις διαμάχες για την εξουσία. Εθνικά, 

πολιτιστικά, φυσικά, κοινωνικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του τόπου γίνονται 

σημαντικά στοιχεία αναγνώρισης (Morgan and Pritchard, 1998 όπως αναφέρεται στους 

Govers and Go, 2009). Η ‘αληθινή ταυτότητα του τόπου’, είναι το σύνολο των 

μοναδικών χαρακτηριστικών του και της κουλτούρας του σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή, αν και στην πραγματικότητα αυτή η ταυτότητα υπόκειται σε αλλαγές και 

μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες αποσπασματικές ταυτότητες. Σε κάθε περίπτωση, 

προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι προσδοκίες που δημιουργούνται στο μυαλό των 

δυνητικών επισκεπτών πρέπει να είναι σωστές για να αποφευχθούν δυσάρεστες 

εκπλήξεις, επομένως η ‘αληθινή ταυτότητα του τόπου’ θα πρέπει να είναι το θεμέλιο 

πάνω στο οποίο να ’χτιστούν’ οι προτάσεις του brand. Μερικά βασικά στοιχεία της 

ταυτότητας του τόπου είναι η τοποθεσία και η ιστορία, το μέγεθος, η φυσική εμφάνιση 

και η εσωτερική νοοτροπία, ο συμβολισμός, η επικοινωνία και η συμπεριφορά (Govers 

and Go, 2009). 

2.2.2 Place brand image  

Πρόκειται για την ‘κυρίαρχη εικόνα’ ή για την εικόνα που έχει δημιουργηθεί 

από τα στερεότυπα που έχουν επικρατήσει για τον τόπο αυτό. Είναι ουσιαστικά ένα 

εξατομικευμένο κατασκεύασμα που ενσωματώνει πολλές παραλλαγές και ερμηνείες 

(Govers and Go, 2009).  

Η επιθυμητή εικόνα του τόπου πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, που 

σημαίνει να είναι ελκυστική, εύλογη, απλή και διακριτική. Καθώς ορισμένοι 

παράγοντες βρίσκονται πέραν του ελέγχου, όπως η γνώμη των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, το κλίμα, η οικονομική κρίση, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέοι και 

θετικοί συσχετισμοί, προκειμένου να ξεπεραστούν οι αρνητικοί (Hazime, 2011). 
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Σύμφωνα με τον Prado (2007) όπως αναφέρεται στον Hazime (2011), ανάμεσα στους 

παράγοντες που καθορίζουν την εικόνα μιας χώρας και ενός τόπου γενικότερα,  είναι οι 

εξής: κλίμα, προϊόντα και υπηρεσίες, εταιρίες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, 

ιδρύματα στην κοινωνία των πολιτών, οικονομικοί τομείς, παραγωγική εξειδίκευση, 

βαθμός διεθνοποίησης της οικονομίας, γεωπολιτικό πλαίσιο, τρέχουσες διεθνείς 

σχέσεις, θέματα ανθρωπολογικά, πολιτισμικά, καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά, φεστιβαλικά, 

λαογραφικά και γαστρονομικά, καθώς επίσης η ιστορία, τα ιστορικά μνημεία και η 

κοινωνική δομή. 

2.2.3 Place branding 

Είναι ένα σύνολο από προσπάθειες, που καταβάλλουν κυβερνήσεις εθνών, 

περιφερειών και πόλεων αλλά και βιομηχανικές ομάδες, οι οποίες στοχεύουν στο 

μάρκετινγκ των τόπων και των τομέων που αντιπροσωπεύουν. Η πρόθεση των 

προσπαθειών αυτών, συνήθως, είναι η επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους τέσσερις 

κύριους στόχους: ενίσχυση των εξαγωγών του τόπου, προστασία των εγχώριων 

επιχειρήσεων από τον ξένο ανταγωνισμό, προσέλκυση ή διατήρηση των παραγόντων 

ανάπτυξης, και γενικά η τοποθέτηση του τόπου τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές 

επίπεδο με οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς όρους (Papadopoulos, 2004). 

 Το place branding, επομένως, είναι μοναδικό γιατί περικλείει την ανάπτυξη 

μιας περιφέρειας ή ενός τόπου όχι μόνο σε όρους αναψυχής και τουρισμού, αλλά 

επίσης σε όρους προσέλκυσης επενδύσεων στο εσωτερικό του, ενίσχυσης των 

υπαρχουσών ανέσεων για τους πολίτες του και καλωσορίσματος νέων κατοίκων, 

εργαζόμενων και ειδικευμένων μεταναστών (Hankinson, 2004 όπως αναφέρεται στον 

Hazime, 2011).  

Η μάρκετινγκ στρατηγική του τόπου θα πρέπει να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ 

του τι είναι ένας τόπος πραγματικά (ταυτότητα), πώς γίνεται αντιληπτός από τους 

ξένους (εικόνα) και πώς ο ίδιος ο τόπος εύχεται να γίνεται αντιληπτός στο εξωτερικό (η 

επιθυμητή εικόνα ή η φήμη). Εάν αυτά τα στοιχεία ταιριάξουν μαζί, το place branding 

είναι ο κοινός παρονομαστής μεταξύ των διαφορετικών πυλώνων (οικονομία, 

εκπαίδευση, υποδομές και κουλτούρα) και των ενδιαφερόμενων μερών (πολίτες, 

επιχειρηματίες, αρχές) που απαρτίζουν έναν τόπο (Hospers, 2004 όπως αναφέρεται 

στον Hazime, 2011). 

Υποκατηγορίες του place branding που έχουν αναλυθεί στη βιβλιογραφία μέχρι 

σήμερα είναι το Nation branding, το Country branding, το Region branding και το City 
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branding. Στην τελευταία υποκατηγορία θα αναφερθούμε εκτενώς και αναλυτικά 

παρακάτω, αφού αποτελεί το κύριο θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

2.3  Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί του City Branding     

Σήμερα, οι πόλεις βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους για την 

προσέλκυση επενδυτών, επιχειρήσεων, τουριστών, νέων πολιτών και εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού. Με σκοπό να διαφοροποιηθεί η μία πόλη από την άλλη, οι place 

marketers εστιάζονται όλο και περισσότερο στην καθιέρωση της πόλης ως brand και 

στην υιοθέτηση τεχνικών μάρκετινγκ που αποσκοπούν στην αναγνώριση των 

ανταγωνιστών και στην ανάλυση του αντίκτυπου της εικόνας του brand (Zenker, 

Eggers and Farsky, 2012).  

Ως εκ τούτου έχει καθιερωθεί πλέον ο όρος city marketing, ο οποίος, σύμφωνα 

με τον Braun (2008) ορίζεται ως η συντονισμένη χρήση των εργαλείων μάρκετινγκ που 

υποστηρίζεται από μια κοινή πελατοκεντρική φιλοσοφία, για τη δημιουργία, την 

επικοινωνία, την παράδοση και την ανταλλαγή των αστικών προσφορών που έχουν 

αξία για τους πελάτες της πόλης και για την κοινότητα της πόλης γενικότερα. 

Η βασική ιδέα του marketing είναι να σκέφτεσαι σε όρους επιθυμιών και 

αναγκών των (δυνητικών) πελατών. Έτσι, και στο city marketing οι (δυνητικοί) πελάτες 

θα έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα επίσης. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει, όμως, 

είναι: ποιοί είναι οι πελάτες της πόλης; Η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι, ότι οι 

πελάτες της πόλης είναι αυτοί που τη χρησιμοποιούν, δηλαδή οι κάτοικοί της, οι 

επιχειρήσεις της, και οι επισκέπτες της.  

Σύμφωνα με το μοντέλο του Braun (2008), οι βασικές κατηγορίες πελατών είναι 

τέσσερις: κάτοικοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις και επενδυτές. Για ορισμένες πόλεις, θα 

μπορούσε να έχει νόημα να επεκταθεί αυτή η λίστα των γενικών πελατών με τους 

μετακινούμενους, τους φοιτητές, τις εξαγωγικές αγορές και τους διαμεσολαβητές. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι ομάδες πελατών αφορούν τόσο στους υπάρχοντες όσο και 

στους εν δυνάμει νέους πελάτες. 

Ξεχωριστή κατηγορία των πελατών της πόλης, στην οποία δίνεται πλέον 

ιδιαίτερη έμφαση, είναι το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, που συναντάται στην 

βιβλιογραφία με τον όρο ταλέντα ή δημιουργική κατηγορία εργαζομένων (creative 

class). Σύμφωνα με τον ορισμό στο βιβλίο του Florida (2002) όπως αναφέρεται στον 

Winfield - Pfefferkorn, (2005) πρόκειται για ανθρώπους της επιστήμης, της μηχανικής, 
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της αρχιτεκτονικής, της εκπαίδευσης, της τέχνης, της μουσικής και της διασκέδασης, 

των οποίων η οικονομική λειτουργία είναι να δημιουργούν νέες ιδέες, νέα τεχνολογία, ή 

νέο δημιουργικό περιεχόμενο. Δίνεται ‘μάχη’ μεταξύ των πόλεων για την προσέλκυση 

αυτής της κατηγορίας, η οποία πηγάζει από τα δυνατά και άμεσα οφέλη για την πόλη 

και από τα έμμεσα οφέλη που τα ταλέντα παράγουν, όπως η βελτίωση της εικόνας της 

πόλης και η προσέλκυση και άλλων πελατών-στόχων, όπως εταιρειών και επενδυτών 

(Zenker, Eggers and Farsky, 2012).  

2.3.1 City brand 

Η βασική ερώτηση είναι: με ποιους τρόπους μια πόλη είναι brand, ή εάν μια 

πόλη μπορεί να θεωρηθεί brand;  Όπως τα brands, έτσι και οι πόλεις ικανοποιούν 

λειτουργικές, συμβολικές και συναισθηματικές ανάγκες, και τα χαρακτηριστικά που 

ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες πρέπει να ενορχηστρωθούν μέσα στη δική της μοναδική 

πρόταση (Karavatzis, 2004). 

Είναι, όμως, κοινά αποδεκτό στους κύκλους των ειδικών του μάρκετινγκ, ότι το 

city brand είναι κάτι παραπάνω από ένα όνομα, λογότυπο ή σύνθημα που προσδιορίζει 

και δημιουργεί ποιότητες, οι οποίες προσάπτουν μια νέα ταυτότητα στην πόλη. Τα 

λογότυπα και τα συνθήματα ασφαλώς και αποτελούν πρακτικά εργαλεία για το city 

marketing, αλλά δεν μορφοποιούν τη διαδικασία του city branding (ο όρος αναλύεται 

παρακάτω), αφού το city brand ως όρος ενσωματώνει μία σειρά από πεποιθήσεις και 

φυσικά, πολιτισμικά, οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά γνωρίσματα τα οποία 

σχετίζονται με την πόλη και την ταυτότητά της (Karavatzis and Ashworth, 2005). 

Επομένως, το city brand περικλείει πτυχές επικοινωνίας, αντίληψης της πόλης και 

ενίσχυσης της αξίας της. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας της 

πόλης και στη δημιουργία δεσμών μεταξύ πόλης και ενδιαφερόμενων μερών 

(Hankinson, 2004 όπως αναφέρεται στον Hazime, 2010).  

2.3.2  City brand image  

Η εικόνα είναι το αποτέλεσμα των ποικίλων, διαφορετικών και συχνά 

αντικρουόμενων μηνυμάτων που στέλνονται από την πόλη, και διαμορφώνεται 

μεμονωμένα στο μυαλό του κάθε αποδέκτη αυτών των μηνυμάτων (Karavatzis, 2004).  

Ο Graham (2002, όπως αναφέρεται στον Karavatzis, 2004) διακρίνει την πόλη 

σε δύο παράλληλες πόλεις που υπάρχουν ταυτόχρονα, επικαλύπτονται και 

αλληλεπιδρούν, στην εξωτερική και την εσωτερική. Η πρώτη μπορεί, επιφανειακά 

τουλάχιστον, να ενσωματώσει ένα ή δύο χαρακτηριστικά κτίρια (με υπογραφή) ή 
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αξιοθέατα της πόλης. Η δεύτερη παράλληλη πόλη είναι η εσωτερική, η ‘πόλη του 

μυαλού’. Πρόκειται για μια πιο εσωτερικά κατευθυνόμενη μνημονική πόλη, η οποία 

εκφράζει τις ανησυχίες της για την κοινωνική ένταξη και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 

τον τρόπο ζωής, την ποικιλομορφία, τον πολυπολιτισμό. Είναι ένας τόπος πολύπλοκων, 

επικαλυπτόμενων και ασαφών μηνυμάτων. Το κρίσιμο σημείο για το μάρκετινγκ και το 

μάνατζμεντ μιας πόλης είναι το σημείο αλληλεπίδρασης αυτών των παράλληλων 

πόλεων. Το σημείο αλληλεπίδρασης είναι η αντίληψη για την πόλη όπως 

διαμορφώνεται από τον καθένα ξεχωριστά, δηλαδή η εικόνα της πόλης.  

2.3.3  City branding 

Το city branding παρέχει μια καλή αφετηρία για το city marketing, καθώς και 

ένα σταθερό πλαίσιο για τη διαχείριση της εικόνας της πόλης. Εάν στην 

πραγματικότητα είναι η εικόνα της πόλης (city’s image) που πρέπει να σχεδιαστεί, να 

διαχειριστεί και να διατεθεί στην αγορά, καθώς είναι αποδεκτό ότι οι συσχετισμοί με 

την πόλη πραγματοποιούνται μέσω των αντιλήψεων και των εικόνων, τότε το city 

branding θα ήταν η σωστή θεωρητική και πρακτική προσέγγιση (Karavatzis, 2004). 

Παρέχει, αφενός, τη βάση για χάραξη πολιτικής με σκοπό την επιδίωξη 

οικονομικής ανάπτυξης και, αφετέρου, εξυπηρετεί ως αγωγός για τους κατοίκους της 

πόλης ώστε να ταυτιστούν με αυτήν. Συγκεκριμένα, εννοείται ως το μέσο για την 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με σκοπό την αύξηση των εσωτερικών 

επενδύσεων και του τουρισμού, αλλά και την επίτευξη κοινοτικής ανάπτυξης, 

ενισχύοντας την τοπική ταυτότητα και την ταύτιση των κατοίκων με την πόλη και 

ενεργοποιώντας όλες τις κοινωνικές δυνάμεις για την αποφυγή κοινωνικού 

αποκλεισμού και αναταραχών. 

Με αυτή την έννοια, η σημασία και η ανάγκη για ένα πλαίσιο, που να 

περιγράφει και να διευκρινίζει τις διαδικασίες που εμπλέκονται στο city branding, είναι 

εξίσου σημαντική για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού για πόρους, επενδύσεις, 

τουρισμό αλλά και κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων όπως για παράδειγμα του 

κοινωνικού αποκλεισμού και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας (Karavatzis, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

Βιβλιογραφικές Προσεγγίσεις και Πλαίσια Έρευνας του City Branding  

3.1 Επισκόπηση 

 Γενικά παρατηρείται μια παρανόηση σχετικά με την έννοια του city branding. Η 

παρανόηση αυτή έχει οδηγήσει, αυτούς που εφαρμόζουν πρακτικές για city branding, 

στην αποκλειστική χρήση κάποιων συγκεκριμένων διαφημιστικών εργαλείων, όπως τα 

συνθήματα, τα λογότυπα και τις διαφημιστικές εκστρατείες. Παρόλα αυτά, μια 

υπεύθυνη στάση ως προς το city branding αφορά πολλές περισσότερες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τον Hankinson (2007), είναι γεγονός ότι παρά τη δημοφιλία του place 

branding, πολύ λίγα έχουν γραφτεί σχετικά με το place marketing και ειδικότερα 

σχετικά με τη διαχείριση του place branding και κατά επέκταση του city branding. 

Ειδικοί και ερευνητές έχουν προτείνει κάποια πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να 

κινείται το city branding.  

Ο Rainisto (2003), προτείνει ένα γενικό πλαίσιο του city branding και πως αυτό 

θα πρέπει να εστιάζει στο μάρκετινγκ των επιχειρηματικών τοποθεσιών και 

συγκεκριμένα στις εσωτερικές επενδύσεις του τόπου. Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο 

αυτό τοποθετεί εννιά παράγοντες στον πυρήνα της δημιουργίας της στρατηγικής του 

branding και μάρκετινγκ του τόπου, που είναι οι εξής:  

1. Ομάδα σχεδιασμού - μια ομάδα υπεύθυνη για να σχεδιάζει και να εκτελεί τις 

ενέργειες του μάρκετινγκ. 

2. Όραμα και στρατηγική ανάλυση - αντίληψη σχετικά με τον τόπο και τη 

μελλοντική του θέση. 

3. Ταυτότητα τόπου και εικόνα - ένα σύνολο συσχετίσεων που αφορούν την 

ταυτότητα του τόπου, τις οποίες θα δημιουργήσουν οι υπεύθυνοι ή έχουν σκοπό 

να διατηρήσουν από τις ήδη υπάρχουσες. 

4. Συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

5. Ηγεσία - η δυνατότητα να διεξάγουν πολύπλοκες διαδικασίες και να αποκτούν 

οργανωτική δύναμη.  

 

Οι παραπάνω παράγοντες είναι αυτοί που αντιπροσωπεύουν την ικανότητα 

οργάνωσης του τόπου, ενώ ταυτόχρονα άλλοι τέσσερις παράγοντες δρουν 

συμπληρωματικά προς αυτούς, για να αντιμετωπίσουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον 
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στο οποίο εκτελούνται οι πρακτικές του μάρκετινγκ του τόπου. Αυτοί οι παράγοντες 

είναι:  

6. Πολιτική ενότητα - συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις. 

7. Παγκόσμια αγορά.  

8. Τοπική ανάπτυξη.  

9. Συμπτώσεις - αξιοσημείωτα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία του 

μάρκετινγκ. 

 

Ο Karavatzis (2004) προτείνει ένα πλαίσιο επικοινωνίας της εικόνας της πόλης. 

Οτιδήποτε από το οποίο αποτελείται μία πόλη, οτιδήποτε λαμβάνει χώρα στην πόλη και 

γίνεται από την πόλη, επικοινωνεί μηνύματα για την εικόνα της. Στο πλαίσιο του city 

branding, όλες αυτές οι παρεμβάσεις και πράξεις έχουν ταυτόχρονα λειτουργική και 

συμβολική σημασία, που είναι και η βασική ιδέα που διαφοροποιεί το μάρκετινγκ από 

το branding. Η εικόνα αυτή προωθείται μέσω τριών ξεχωριστών τύπων επικοινωνίας: 

της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης (Διάγραμμα 2). 

 Πρώτη επικοινωνία: πρόκειται για τα επικοινωνιακά αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων της πόλης, που δεν έχουν άμεσο στόχο την επικοινωνία 

(ακούσια επικοινωνία). Συγκεκριμένα, διακρίνονται τέσσερις τύποι 

δραστηριοτήτων με επικοινωνιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Karavatzis 

(2004): 

 Τοπίο: περιλαμβάνει τον αστικό σχεδιασμό, τα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά και τους εξωτερικούς δημόσιους χώρους μιας πόλης. Η 

τέχνη σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι 

του αστικού τοπίου και να έχει δυνατό επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

 Υποδομές: αφορούν στην προσβασιμότητα της πόλης (δρόμοι και 

δημόσια συγκοινωνία) αλλά και στο αν παρέχει συγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις (όπως πολιτιστικά κέντρα, συνεδριακές εγκαταστάσεις 

κλπ). 

 Οργάνωση (συμπεριλαμβανομένης της διαχειριστικής δομής): αφορά 

στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές της πόλης εμπλέκουν τους κατοίκους 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις συνεργασίες δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα που επηρεάζουν τη γνώμη των ανθρώπων και των 

εταιριών για την πόλη.  Επίσης, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές 

διαμορφώνουν το city marketing και τις branding προσπάθειες.   
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 Συμπεριφορά: πρόκειται για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στην πόλη (για 

τους κατοίκους, τους τουρίστες κλπ), για τον αριθμό και τον τύπο των 

events που οργανώνονται, όπως επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο οι 

αρχές της πόλης προσπαθούν να ωθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

επενδύσουν στην πόλη (αυτό μπορεί να εμπεριέχει κίνητρα, όπως 

επιδοτήσεις ή δωρεάν δημόσια συγκοινωνία).  

 Δεύτερη επικοινωνία: αφορά στην επίσημη επικοινωνία που οργανώνεται από 

τις αρχές της πόλης (εκούσια επικοινωνία), επικοινωνία στη μορφή της 

διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων, του σχεδιασμού κλπ. Αυτή η μορφή 

επικοινωνίας συχνά παρομοιάζεται με το branding, παρόλο που και οι τρεις 

μορφές επικοινωνίας αυτού του μοντέλου σχετίζονται με το branding. Η 

δεύτερη μορφή επικοινωνίας δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο στο 

περιεχόμενο αλλά και στην ερώτηση εάν οι αρχές της πόλης έχουν επαρκή 

επικοινωνιακή ικανότητα.  

 Τρίτη επικοινωνία: αυτή η μορφή επικοινωνίας σχετίζεται με την από στόμα 

σε στόμα (word-of-mouth) διαφήμιση, η οποία αναπαράγεται κυρίως από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, και με την επικοινωνία με ανταγωνιστικές πόλεις.  

 

Διάγραμμα 2: Διαγραμματική απεικόνιση των τύπων επικοινωνίας της εικόνας της 

πόλης (Karavatzis, 2004). 

Η πρώτη και η δεύτερη επικοινωνία επιδιώκουν να προκαλέσουν θετική τρίτη 

επικοινωνία. Η τρίτη επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική σύμφωνα με τον 
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Karavatzis· στο city branding οι κάτοικοι της πόλης συνιστούν την πιο σημαντική 

ομάδα-στόχο.  

Το μοντέλο του Karavatzis δείχνει ότι ο αστικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση της εικόνας της πόλης. Αυτό 

συνεπάγεται ότι τέτοιες δραστηριότητες πρέπει εν μέρει να καθοδηγούνται από 

ανθρώπους υπεύθυνους για το city branding (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των 

καταναλωτικών προϊόντων, όπου το brand υποτίθεται ότι οδηγεί σε νέα ανάπτυξη 

προϊόντων). 

Ο Αμερικανός ειδικός στο branding, συγγραφέας και κυβερνητικός σύμβουλος 

Simon Anholt, ο πατέρας του όρου ‘nation brand’, ο οποίος πρόσφατα προτάθηκε για 

βραβείο Νόμπελ, αρχικά δημιούργησε το δείκτη ‘Nation Brands Index’, τον οποίο 

αργότερα επανασχεδίασε για πόλεις. Επακόλουθα δημιουργήθηκε το ‘City Brands 

Index’ (CBI). Ο όρος προτάθηκε αρχικά στην αναφορά ‘Cities In the World’s Eyes: 

Anholt City Brands Index’ που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2005 από τον Anholt σε 

συνεργασία με το Global Market Insite Inc. (GMI). Η πρόταση αυτής της ιδέας 

στοχεύει στη μέτρηση και αξιολόγηση των κυριότερων city brands στον κόσμο (Qian, 

2010). Ο δείκτης βασίζεται σε μια παγκόσμια διαδικτυακή έρευνα, στην οποία 

ερωτηθέντες από 20 κύριες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, ζητούνται να 

αξιολογήσουν με επιχειρήματα κάθε μία από τις 50 πόλεις (Papp-Váry, 2011). 

Οι πόλεις που μετρώνται είναι οι εξής: 

 Βόρεια Αμερική: Βοστόνη, Σικάγο, Ντάλλας, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Σαν 

Φρανσίσκο, Σηάτλ, Τορόντο, Βανκούβερ   

 Δυτική Ευρώπη: Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Κοπεγχάγη, 

Δουβλίνο, Εδιμβούργο, Γενεύη, Ελσίνκι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο, Παρίσι, 

Ρώμη, Στοκχόλμη, Χάγη, Βιέννη 

 Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη: Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μόσχα, 

Πράγα, Βαρσοβία 

 Ασία-Ειρηνικός: Όκλαντ, Μπανγκόγκ, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Μελβούρνη, 

Μουμπάι, Σεούλ, Σαγκάη, Σενζέν, Σιγκαπούρη, Σύδνεϋ, Τόκυο  

 Λατινική Αμερική: Μπουένος Άιρες, Μεξικό, Ρίο ντε Τζανέιρο 

 Μέση Ανατολή/Αφρική: Κάιρο, Ντουμπάι, Τζέντα, Γιοχάνεσμπουργκ.  

Η κατάταξη αναπτύχθηκε από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των πόλεων σε έξι 

κατηγορίες του δείκτη που είναι οι εξής (Εικόνα 1): 
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Παρουσία – Βασίζεται στη στάση και το στάτους της πόλης διεθνώς και στην 

παγκόσμια αναγνώριση της πόλης. Επίσης, μετράει την παγκόσμια συνεισφορά της 

πόλης στην επιστήμη, τον πολιτισμό και τη διακυβέρνηση. 

Τόπος – Εξερευνά την αντίληψη των ανθρώπων για τη φυσική όψη της κάθε πόλης 

όσον αφορά στο ευχάριστο κλίμα, την καθαρότητα του περιβάλλοντος και την 

ελκυστικότητα των κτιρίων και των πάρκων 

της. 

Προϋποθέσεις – Καθορίζει πώς οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις βασικές 

προϋποθέσεις που καθορίζουν την ποιότητα 

της πόλης, δηλαδή αν είναι ικανοποιητικές, 

προσιτές οικονομικά καθώς επίσης και αν 

προσφέρουν βασικές δημόσιες παροχές 

όπως σχολεία, νοσοκομεία, μεταφορά και 

εγκαταστάσεις αθλητισμού. 

Άνθρωποι – Αποκαλύπτει κατά πόσον οι κάτοικοι της πόλης θεωρούνται ζεστοί και 

φιλόξενοι, κατά πόσον θα είναι εύκολο για τους ερωτηθέντες να βρουν μια κοινότητα 

που μοιράζεται τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους και να ταιριάξουν μέσα σε αυτήν, 

και κατά πόσο νιώθουν ασφαλείς μέσα σε αυτήν.  

Ρυθμός – Μετρά την αντίληψη ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα με τα οποία 

γεμίζει ο ελεύθερος χρόνος και πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η πόλη όσον αφορά 

τα νέα πράγματα που έχει κανείς να ανακαλύψει. 

Δυναμικό – Μετρά την αντίληψη των οικονομικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσα 

στην πόλη, όπως για παράδειγμα πόσο εύκολο μπορεί να είναι να βρει κανείς δουλειά, 

κατά πόσο είναι καλό το μέρος για επιχειρηματική δραστηριότητα ή για επιδίωξη 

ανώτατης εκπαίδευσης (Papp-Váry, 2011).  

Στην περίπτωση αυτού του μοντέλου, ολοκληρωτικά αντικειμενική εκτίμηση 

δεν είναι πιθανή, καθώς οι πόλεις αντιμετωπίζονται ως brands και αξιολογείται η 

εικόνα τους. Η έμφαση γενικά δίνεται στην άποψη των ανθρώπων. Οι ερωτηθέντες 

ηλικίας 18-64 ετών ζητούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά. 

Ενδεικτικά κάποιες από τις ερωτήσεις παρατίθενται παρακάτω:  

   Εικόνα 1: City Brand Hexagon (Anholt and GfK, 2011). 
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 Σκεφτείτε το κλίμα που επικρατεί στην πόλη όλο το χρόνο, σε γενικές γραμμές 

πώς θα το χαρακτηρίζατε; 

 Σκεφτείτε συγκεκριμένα για τα κτίρια και τα πάρκα της πόλης, πόσο φυσικά 

ελκυστική θεωρείται ότι είναι η πόλη;  

 Αν είχατε μια εβδομάδα με ελεύθερο χρόνο στην πόλη, πόσο εύκολο θεωρείτε 

ότι θα ήταν να βρείτε ενδιαφέροντα πράγματα να τον γεμίσετε; 

 Αν είχατε μια επιχείρηση, πόσο καλό μέρος θα ήταν η πόλη για να 

δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; 

 Πόσο ασφαλείς νιώθετε στην πόλη; (Papp-Váry, 2011) 

 

Το μοντέλο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εξυπηρετεί σε μια παγκόσμια 

αξιολόγηση των city brands, της οποίας αποτέλεσμα είναι μία λίστα με τις 50 

μεγαλύτερες πόλεις. Σύμφωνα με το δείκτη Anholt-GfK Roper City Brands Index 2011 

(πλέον ο Anholt συνεργάζεται με την GfK Roper Public Affairs and Media) οι 10 

κορυφαίες πόλεις στον κόσμο είναι (Anon., 2011): 

1. Παρίσι 

2. Λονδίνο 

3. Σύδνεϋ 

4. Νέα Υόρκη  

5. Λος Άντζελες 

6. Ρώμη 

7. Ουάσινγκτον 

8. Μελβούρνη  

9. Βιέννη 

10. Τόκυο 

Το πλαίσιο αυτό παρότι δημιουργήθηκε κυρίως για την αξιολόγηση του city 

branding, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια δημιουργίας ονόματος 

brand (name) για μια πόλη, καθώς διακρίνει τους βασικούς παράγοντες από τους 

οποίους θα καθοριστεί (Karavatzis, 2007). 

Ο Winfield - Pfefferkorn (2005) στη μεταπτυχιακή διατριβή του ανέλυσε το 

city branding μέσα από μελέτες περιπτώσεων (case studies). Πετυχημένες περιπτώσεις 

καλού city branding είναι η Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Σαν Φρανσίσκο. Ασθενείς 

περιπτώσεις είναι αυτές του Ρότσεστερ και του Βερολίνου. Οι επιτυχημένες 

περιπτώσεις είχαν την ποιότητα των ισχυρών brands, προώθησαν την ιστορία τους, την 
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ποιότητα του τόπου τους, τον τρόπο ζωής τους, τον πολιτισμό τους, και διαμόρφωσαν 

συνεργασίες μεταξύ δήμων και κυβέρνησης προκειμένου να ενισχυθεί η υποδομή τους. 

Είχαν, επομένως, ενεργό ρόλο στην προσέγγισή τους. Οι ασθενείς περιπτώσεις, που 

σήμερα έχουν ανάγκη νέας στρατηγικής branding (re-branding), είχαν υιοθετήσει μη-

διακριτά brands, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα οικονομικά τους προβλήματα, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις, το αρνητικό ιστορικό τους. Τα brands τους, με αυτό τον τρόπο, 

δεν ήταν δυνατόν να γίνουν αναγνωρίσιμα.   

Οι Karavatzis και Ashworth (2005), χρησιμοποιούν τις σύγχρονες εξελίξεις 

στη θεωρία και την πρακτική του μάρκετινγκ, για να προτείνουν πώς το branding του 

προϊόντος (product branding) μπορεί να μετατραπεί σε city branding, ως μια ισχυρή 

στρατηγική ‘χτισίματος’ εικόνας (image-building), με μεγάλη σημασία για τη σύγχρονη 

πόλη. Επιπλέον, καθορίζουν το city branding με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα 

κατανοητό από τους διαχειριστές της πόλης, και εξετάζουν αυστηρά τη σύγχρονη 

χρήση του, έτσι ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί ένα πλαίσιο για μια αποτελεσματική 

στρατηγική place branding. 

Οι Karavatzis και Ashworth (2006), μέσα από το παράδειγμα της νέας 

προσπάθειας μάρκετινγκ της πόλης του Άμστερνταμ, προτείνουν τα βήματα που είναι 

απαραίτητο να κάνει μια πόλη πριν και μετά την έναρξη της νέας branding καμπάνιας.  

1. Έρευνα αγοράς: θα πρέπει να είναι γνωστή η φύση της υπάρχουσας ζήτησης, οι 

υπάρχουσες εικόνες. οι συσχετισμοί αλλά και τα προβλήματα που το city 

marketing έχει να επιλύσει ή να μετριάσει. 

2. Ανάπτυξη οράματος: η πόλη έχει να αποφασίσει σχετικά με ένα συγκεκριμένο 

όραμα για το μέλλον της και να αποκτήσει μια ευρεία συμφωνία και υποστήριξη 

για αυτό.   

3. Ομάδες-στόχοι: πρέπει να επισημανθεί ότι το city marketing έχει το εγγενές 

χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ δύσκολο να προβεί σε διάκριση μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων των χρηστών της πόλης. Σε αντίθεση με τις εμπορικές 

επιχειρήσεις, μια πόλη δεν είναι σε θέση να αποκλείσει ομάδες χρηστών για 

λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, πολιτικής ισορροπίας ή μελλοντικής ασφάλειας 

και βιωσιμότητας. Το πρώτο επιθυμητό αποτέλεσμα της προσπάθειας 

μάρκετινγκ μιας πόλης και η απαραίτητη προϋπόθεση για τις επόμενες φάσεις 

είναι να κάνει τους κατοίκους της να πιστεύουν στις αξίες της πόλης, να 

‘αισθάνονται’ το brand της πόλης και να νιώθουν περήφανοι για αυτήν. 
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4. Οργάνωση μάρκετινγκ: η οργάνωση για το μάρκετινγκ και το branding της 

πόλης είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τα οργανωτικά μέτρα δεν είναι μόνο ένα 

σημαντικό συστατικό του μίγματος μάρκετινγκ των πόλεων, αλλά είναι επίσης 

σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του brand της πόλης. Επίσης, το city 

marketing και ειδικά το city branding είναι μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα, 

η οποία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση 

να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. 

5. Εφαρμογή: Εφόσον αποφασιστεί η στρατηγική απομένει να βρεθεί ο τρόπος που 

θα εφαρμοστεί. Στην περίπτωση του Άμστερνταμ εφαρμόστηκε μέσω έξι 

κύριων έργων city marketing, ένα από τα οποία είναι και η branding καμπάνια. 

Αυτό υπογραμμίζει την άποψη, ότι η καμπάνια είναι μόνο μία από τις πολλές 

δράσεις που απαιτούνται για το branding μιας πόλης και αρκετές προϋποθέσεις 

πρέπει να πληρούνται πριν την δρομολόγηση αυτής της καμπάνιας. Τα έξι έργα 

city marketing του Άμστερνταμ είναι τα εξής:  

 Φεστιβάλ και events 

 Φιλοξενία 

 Διεθνής πολιτική τύπου 

 Νέα διαδικτυακή πύλη (portal) 

 Τα έργα ‘μαργαριτάρι’: Κάποια επιλεγμένα έργα έχουν προτεραιότητα 

στην πολιτική των αρμόδιων υπηρεσιών και κοινοποιούνται στα 

ενδιαφερόμενα μέρη σε συμφωνία με το city brand. Αυτό είναι ένα 

ενδιαφέρον σημείο που θεωρεί την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ της city 

branding στρατηγικής και του τακτικού προγράμματος πολιτικής των 

αρχών της πόλης 

 Η branding καμπάνια 

6. Παρακολούθηση – Έλεγχος: Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο παρακολούθησης, 

έτσι ώστε στο μέλλον η συμβολή όλων των city marketing δραστηριοτήτων να 

μπορεί να μετρηθεί και ακόλουθα μετρήσιμοι στόχοι να συνδέονται με τις 

ομάδες-στόχους. Το μοντέλο θα ενημερώνεται, ώστε να εντοπίζει τις αλλαγές 

στην εξοικείωση και τις προτιμήσεις για τα χαρακτηριστικά της πόλης. Το 

τμήμα Έρευνας και Στατιστικής του δήμου θα διενεργεί τακτικές έρευνες 

σχετικά με τα αποτελέσματα του μάρκετινγκ της πόλης και την branding 

καμπάνια, και φυσικά θα επακολουθούν αλλαγές στη θέση του Άμστερνταμ σε 

σχετικούς διεθνείς καταλόγους σε σύγκριση με τους σημαντικότερους 

ανταγωνιστές της. 
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Οι Stigel και Frimann (2006) μέσα από τη μελέτη των περιπτώσεων των 

πόλεων Hjørring και Aalborg στη Δανία συμπεραίνουν ότι η μεταφορά της έννοιας του 

branding στις πόλεις θα συναντήσει αντίσταση, δεδομένου ότι ενισχύει μερικές από τις 

αντιφάσεις που ενυπάρχουν στο εταιρικό (corporate) branding.  

Η πρώτη αντίφαση πηγάζει από το γεγονός ότι οι πόλεις δεν μπορούν ούτε να 

ελέγξουν τις διαδικασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη του brand, ούτε να εξασφαλίσουν 

ότι η συναίνεση έχει επιτευχθεί· παράγοντες που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 

για το επιτυχές εταιρικό branding. Δεύτερον, στην κατασκευή των αξιών, της 

ταυτότητας και των μοναδικών ποιοτήτων της πόλης τα προβλήματα αφθονούν. Σε 

αντίθεση με τις εταιρείες, οι πόλεις δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ομοιομορφία σε 

αυτές τις περιοχές, γεγονός που οδηγεί σε κοινοτοπίες και γενικότητες – προφανώς 

γιατί τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Τρίτον, υπάρχει μία 

ανεπίλυτη αντίφαση μεταξύ αυτής της εσωτερικής προοπτικής και του γεγονότος ότι η 

διαδικασία branding πρέπει να παράγει ένα αποτέλεσμα που απευθύνεται σε ξένους. 

Αυτή η εξωτερική προοπτική είναι ανύπαρκτη και ίσως συμπτωματικά, δε φαίνεται να 

έχουν διεξαχθεί έρευνες για την εικόνα.  

Το αδύναμο σημείο του εταιρικού branding είναι και θα είναι πάντα η εμμονή 

με την ταυτότητα και η πεποίθηση, ότι μετά την καθιέρωσή της, απομένει μόνο το θέμα 

της επικοινωνίας της στον κόσμο γενικότερα. 

 

Οι Trueman και Cornelious (2006) προτείνουν πέντε τομείς παρέμβασης στο 

πλαίσιο του place branding και επακόλουθα του city branding με σκοπό την 

αναγνωρισιμότητα και τη διαφοροποίηση της πόλης:  

1. Παρουσία - η αρχιτεκτονική και το περιβάλλον σε συνδυασμό με την τοπική 

κοινωνία.  

2. Σκοπός - στο επίπεδο των ορίων που υπάρχουν σε μια πόλη.  

3. Ρυθμός - η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεται ο τόπος στις συνθήκες της 

εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς . 

4. Προσωπικότητα - δημιουργείται από τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον οπτικό 

αντίκτυπο του δομημένου περιβάλλοντος.  

5. Δύναμη ή ενίσχυση της αλλαγής - χωρίς αυτήν οι τοπικές κοινότητες 

αποκλείεται να στηρίξουν και να υιοθετήσουν το brand όνομα μιας πόλης (city 

brand name). 
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Ο Braun (2008) ασχολήθηκε επισταμένα με τους πελάτες της πόλης. 

Ειδικότερα, θεωρεί ότι οι βασικές κατηγορίες πελατών είναι τέσσερις: κάτοικοι, 

επισκέπτες, επιχειρήσεις και επενδυτές. Αυτές απεικονίζονται στο κέντρο της εικόνας 2. 

Για ορισμένες πόλεις, θα μπορούσε να έχει νόημα να επεκταθεί αυτή η λίστα των 

γενικών πελατών με τους μετακινούμενους, τους φοιτητές, τις εξαγωγικές αγορές και 

τους διαμεσολαβητές. Αυτές οι ομάδες τοποθετούνται στο δεύτερο δακτύλιο της 

εικόνας 2. Τονίζεται ιδιαιτέρως 

ότι αυτές οι ομάδες πελατών 

αφορούν τόσο στους υπάρχοντες 

όσο και στους εν δυνάμει νέους 

πελάτες: επενδυτές, κατοίκους, 

επισκέπτες και επιχειρήσεις σε 

μια πόλη ή μια περιοχή, αλλά και 

ανθρώπους ή οργανισμούς που 

φιλοδοξούν να ζήσουν, να 

εργαστούν ή να επισκεφθούν ένα 

συγκεκριμένο τόπο, καθώς και 

επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί 

που θεωρούν έναν τόπο ως πιθανή 

τοποθεσία ή ως επενδυτική 

ευκαιρία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Εικόνα 2 : Οι πελάτες της πόλης (Braun, 2008).  
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Το Saffron European City Brand Barometer είναι το μοντέλο που από το 2008 

μετράει 72 πόλεις και είναι όλες ευρωπαϊκές. Το όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό το 

μοντέλο είναι εξίσου σημαντικό. Πρόκειται για τον Jeremy Hildreth, manager των 

British Saffron Brand Consultants. Έχει συνεργαστεί με τον Simon Anholt για το βιβλίο 

τους με τίτλο ‘Brand America - The mother of all brands’. Επίσης, ο Hildreth έχει δώσει 

και μία διάλεξη σε συνέδριο στην Ουγγαρία με τίτλο ‘Country branding - International 

identity and image’ (Papp-Váry, 2011).  

Το European City Brand Barometer μετράει τη δύναμη των brands των πόλεων 

και αξιολογεί πόσο καλά οι πόλεις χρησιμοποιούν το branding, ώστε να αξιοποιήσουν 

τα περιουσιακά τους στοιχεία. Είναι ξεχωριστό, γιατί μετράει πόλεις που έχουν 

τουλάχιστον 450.000 κατοίκους, με εξαίρεση πέντε σημαντικών πόλεων του Ηνωμένου 

Βασιλείου που έχουν λιγότερους. Συγκεκριμένα, το European City Brand Barometer 

υπολογίζει δύο βασικές παραμέτρους, τη δύναμη του ενεργητικού της πόλης (city asset 

strength) και τη δύναμη του brand της πόλης (city brand strength). Από αυτές τις δύο 

βασικές παραμέτρους, υπολογίζοντας τη δύναμη του brand ως ποσοστό της δύναμης 

των περιουσιακών στοιχείων για κάθε πόλη, προκύπτει η αξιοποίηση του city brand 

(city brand utilisation), που αποκαλύπτει ποσοτικά πόσο καλά οι πόλεις 

ανταποκρίνονται στη brand δυναμικότητά τους.  (Hildreth, 2008).  

Όσον αφορά στη δύναμη του ενεργητικού της πόλης, η ερώτηση κλειδί είναι: 

παρατηρώντας μόνο τα εμφανή και μετρήσιμα χαρακτηριστικά μιας πόλης, πόσο 

δυνατό μπορεί να είναι το brand της;  

Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αποτελούν 

ουσιαστικά τα πιο επιθυμητά περιουσιακά στοιχεία σε μια πόλη. Αυτά καθορίστηκαν 

βάσει μιας δημοσκόπησης που διεξήγαγε το Saffron σε 2.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Τα περιουσιακά στοιχεία, λοιπόν, που συνδυάζουν πολιτιστικούς παράγοντες 

και παράγοντες ανέσεων, έχουν διαφορετικό βάρος σημαντικότητας με μέγιστη 

συνολική βαθμολογία το 100 και είναι τα εξής: 

Πολιτιστικοί παράγοντες: 

1. η περιήγηση σε ιστορικά αξιοθέατα (το μέγιστο 20 βαθμοί) 

2. η κουζίνα και τα εστιατόρια (το μέγιστο 15 βαθμοί) 

3. τα καλά ψώνια (το μέγιστο 10 βαθμοί ) 

4. οι φιλικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν ντόπιοι (το μέγιστο 20 βαθμοί) 
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Παράγοντες ανέσεων: 

5. το μικρό κόστος της διασκέδασης (το 

μέγιστο 10 βαθμοί ) 

6. ο καλός καιρός (το μέγιστο 10 

βαθμοί) 

7. η ευκολία του να κυκλοφορεί κανείς   

με τα πόδια και την δημόσια συγκοινωνία 

(το μέγιστο 15 βαθμοί) (Hildreth, 2008). 

 

Η λίστα που προκύπτει, η οποία 

μπορεί να θεωρηθεί ως μία αντικειμενική 

μέτρηση, έχει στην κορυφή της το Παρίσι με 

89 βαθμούς στους 100. Δεύτερο στη σειρά 

είναι το Λονδίνο με 88 βαθμούς. Στην τρίτη 

θέση υπάρχει ισοβαθμία ανάμεσα στο 

Μόναχο και τη Βαρκελώνη με 86 βαθμούς η 

κάθε μία. Τις τελευταίες τρεις θέσεις, σε 

όρους asset strength, κατέχουν το Duisburg 

της Γερμανίας (44 βαθμούς), το Chisinau της 

Μολδαβίας (39 βαθμούς) και το Bradford 

της Μεγάλης Βρετανίας (29 βαθμούς) (Papp 

- Váry, 2011). 

Όσον αφορά στη δύναμη του city brand, η ερώτηση κλειδί είναι: πόσο δυνατό 

είναι το brand μιας πόλης αυτή τη στιγμή; Επειδή, όμως, όπως έχει ειπωθεί πολλές 

φορές και παραπάνω, το brand ζει στο μυαλό χιλιάδων ανθρώπων, δεν είναι στην 

πραγματικότητα μετρήσιμο σαν μία ενιαία οντότητα αλλά μπορεί να διατυπωθεί μια 

βάσιμη υπόθεση για το πώς μια πόλη γίνεται γενικά αντιληπτή. 

Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται, είναι μεν υποκειμενικοί γιατί αποτελούν 

επιλογή των ειδικών του Saffron, αλλά θεωρούνται έγκυροι λόγω της μεγάλης 

εμπειρίας των ανθρώπων αυτών στον τομέα του place branding. Πρόκειται για τέσσερις 

ισοβαρείς παράγοντες, των οποίων η συνολική μέγιστη βαθμολογία είναι επίσης το 100 

και είναι οι εξής: 

Πίνακας 1: Πίνακας αποτελεσμάτων μέτρησης της 

δύναμης των περιουσιακών στοιχείων της πόλης (Hildreth, 

2008). 
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1. Ποιότητα/θετική δύναμη/ελκυστικές ποιότητες (σημαίνει τί άμεσες και 

έμμεσες σχέσεις έχουν οι άνθρωποι για την πόλη) (το μέγιστο 25 βαθμοί). 

2. Εικονογραφική αναγνώριση (σημαίνει αν οι άνθρωποι μπορούν να 

αναγνωρίσουν την πόλη από μια καρτ ποστάλ, χωρίς να χρειάζεται να 

διαβάσουν την περιγραφή από πίσω) (το μέγιστο 25 βαθμοί). 

3. Αξία στη συζήτηση (δηλαδή πόσο ενδιαφέρον θα ήταν να πει κανείς σε ένα 

πάρτι την εξής έκφραση: ‘Μόλις γύρισα από την τάδε πόλη’) (το μέγιστο 25 

βαθμοί). 

4. Αναγνώριση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που καθορίζεται στατιστικά 

μετρώντας τις αναφορές των μέσων σε μια συγκεκριμένη πόλη για ορισμένο 

χρονικό διάστημα (το μέγιστο 25 βαθμοί).  

Στην κατάταξη που προκύπτει, 

τις πρώτες θέσεις κατέχουν επίσης το 

Παρίσι (99 βαθμοί) και το Λονδίνο (97 

βαθμοί). Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν 

(96 βαθμοί) η Βαρκελώνη και το 

Άμστερνταμ, μαζί όμως με μία νέα 

άφιξη στις θέσεις αυτές, αυτή του 

Βερολίνου. Το γεγονός αυτό είναι 

αξιοσημείωτο, καθώς οι ερευνητές του 

Saffron κατέταξαν το Βερολίνο, 

σύμφωνα με τη δύναμη του ενεργητικού 

της πόλης, κάπου λίγο πάνω από τη 

μέση με 70 πόντους, ενώ εξαιτίας των 

εξαιρετικών branding δεξιοτήτων 

κατέστη ικανό να φτάσει σε τέτοια ύψη 

στη λίστα της δύναμης του city brand 

και κατ’ επέκταση βρίσκεται πρώτο στη 

λίστα της αξιοποίησης του brand. Η 

Στοκχόλμη (city asset strength:72 και 

city brand strength:85) και η Πράγα 

(city asset strength:72 και city brand strength:83) είναι δύο ακόμα καλά παραδείγματα 

πόλεων που κάνουν εξαιρετική δουλειά όσον αφορά στο branding.  

Πίνακας 2: Πίνακας αποτελεσμάτων μέτρησης της δύναμης 

του city brand (Hildreth, 2008). 
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 Παράλληλα, όμως, η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι πόλεις αποτελούν εξαίρεση, 

καθώς στην περίπτωση πολλών άλλων πόλεων τα brands δεν έχουν καμία σχέση με 

αυτά που προτείνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, το ενεργητικό τους (assets). Αυτό 

ισχύει ειδικότερα για τη Σόφια (city asset strength:67 και city brand strength:30), τη 

Βίλνα (city asset strength:54 και city brand strength:28) και το Βρότσλαβ της Πολωνίας 

(city asset strength:61 και city brand strength:33) (Papp-Váry, 2011). 

Σε αυτήν την κατηγορία θα 

μπορούσαμε να εντάξουμε και τη 

Θεσσαλονίκη. Το asset strength 

βαθμολογήθηκε με 62 πόντους (πάνω 

από το μέσο όρο των 60 βαθμών) ενώ 

το brand strength με 41 πόντους 

(αρκετά κάτω από το μέσο όρο των 59 

βαθμών). Αυτό σημαίνει ότι η 

Θεσσαλονίκη έχει πολύ χειρότερη 

brand εικόνα από αυτό που της αξίζει, 

βάσει του ενεργητικού της. Το γεγονός 

αυτό παρατηρείται σχεδόν στις μισές 

από τις 72 πόλεις που εξετάζονται, 

δηλαδή χρησιμοποιούν λιγότερο από το 

80% της brand δυναμικότητάς τους, 

δεδομένου του τρέχοντος πραγματικού 

επιπέδου ελκυστικότητας. Σύμφωνα με 

τον Hildreth (2008), το ενεργό branding 

θα έπρεπε στις περισσότερες 

περιπτώσεις να ήταν ικανό, εν καιρώ, 

να ωθεί το brand utilisation πιο κοντά ή πέρα του 100%. 

Τέλος, αυτά τα ποσοτικοποιημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να 

δημιουργηθεί μια οπτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι στην ουσία το City 

Brand Barometer, δηλαδή η γραφική απεικόνιση της θέσης των πόλεων και η 

σύγκριση μεταξύ τους (σημειώνοντας για κάθε μία πόλη από τις 72 το city brand 

strength έναντι του city asset strength σε ένα σύστημα αξόνων Χ-Ψ). 

Πίνακας 3: Πίνακας αποτελεσμάτων μέτρησης city 

brand utilisation (Hildreth, 2008). 
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Διάγραμμα 3: Διαγραμματική παρουσίαση αποτελεσμάτων του European City Brand Barometer 

και για τις 72 πόλεις (Hildreth, 2008).   

Σύμφωνα με εμπειρική μελέτη της Tschirhart (2008), οι πέντε καλύτερες 

προτεινόμενες πρακτικές για branding που εφαρμόζονται σε ιστοσελίδες των 

διοικήσεων των πόλεων είναι οι εξής: 

1. Χρήση λογότυπων και συνθημάτων για την αντιπροσώπευση οντοτήτων, 

είτε πρόκειται για την πόλη, είτε για τμήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε 

για υπηρεσία. 

2. Έμφαση σε έναν τύπο brand σε κάθε ιστοσελίδα, που σημαίνει την ύπαρξη 

ξεχωριστού δικτυακού τόπου για την πόλη και αντίστοιχα για κάποιο τμήμα 

της ή υπηρεσία της. 

3. Επαναλαμβανόμενη χρήση του ίδιου λογότυπου και συνθήματος, που 

χρησιμοποιείται για το brand, στις διάφορες σελίδες του δικτυακού τόπου. 

4. Προσπάθεια και δουλειά με σκοπό την επίτευξη μακροβιότητας όσον αφορά 

στη  χρήση των brand λογότυπων και συνθημάτων σε μια ιστοσελίδα. 

5. Αποθάρρυνση της ύπαρξης ανταγωνιστικών brand λογότυπων και 

συνθημάτων, που αφορούν στην ίδια οντότητα, σε άλλες ιστοσελίδες – 

προστασία του brand. 
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Τα αποτελέσματα της μελέτης των επίσημων ιστοσελίδων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης  97 πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξετάστηκαν Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο του 2002 και ξανά Ιούλιο και Σεπτέμβριο του 2003 είναι τα ακόλουθα: 

 Το 90% των διοικήσεων των πόλεων χρησιμοποιεί λογότυπα και συνθήματα 

στις ιστοσελίδες τους. 

 Το 55% των πόλεων ακολουθεί μια καλή branding πρακτική δίνοντας έμφαση 

σε έναν τύπο brand στην ιστοσελίδα τους. Η κυριαρχία του brand της πόλης 

είναι μακράν η πιο κοινή. 

 Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται, προβάλλεται και 

διαχειρίζεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, υπάρχει ξεκάθαρα ποικιλία. 

Υπεύθυνοι για αυτήν την αρμοδιότητα μπορεί να είναι ο μάνατζερ της πόλης,  

ο δήμαρχος, ο βοηθός μάνατζερ της πόλης, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ή 

μια ομάδα εργαζομένων.  

 Όλες οι ιστοσελίδες των πόλεων άλλαξαν κατά έναν τρόπο κάποια από τα 

brand στοιχεία τους. Ειδικότερα, το 16.5% άλλαξε λογότυπο ή σύνθημα ή και 

τα δύο, μέσα στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την επανεξέταση των 

ιστοσελίδων. Αυτές οι αλλαγές μείωσαν την συνέπεια των brand μηνυμάτων.  

 Αναφορικά με την πέμπτη πρακτική η έρευνα έδειξε ότι δύο πράγματα έχουν 

σημασία ώστε να προστατευτεί το brand: η αποσαφήνιση του ποιος είναι 

υπεύθυνος για την διαχείρισή του (συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, του 

Υπουργείου Τουρισμού και άλλων συναφών υπευθύνων, μεμονωμένοι 

οργανισμοί, μεμονωμένα γραφεία, οι ίδιοι οι πολίτες) και ποιοι άλλοι 

χρησιμοποιούν το brand της πόλης πέραν της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(επιχειρήσεις, κυβέρνηση, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εφημερίδες, 

περιοδικά και τηλεοπτικοί σταθμοί όταν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι χορηγός 

ή συνεργάτης σε κάποιο έργο, δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν το λογότυπο ως 

σύνδεσμο με την επίσημη ιστοσελίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης).  

 

Σύμφωνα με τον Karavatzis (2009), το καταλληλότερο πλαίσιο ώστε να γίνει 

αντιληπτή η εφαρμογή του μάρκετινγκ στις πόλεις, είναι αυτό του πρόσφατα 

αναπτυγμένου εταιρικού (corporate) branding, το οποίο με τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις εφαρμόζεται σε αυτές. Ο Karavatzis, λαμβάνοντας υπόψη του τις 

προτάσεις και θεωρίες των ερευνητών του city branding, τη θεωρία του εταιρικού 

(corporate) branding, καθώς και τις ομοιότητες τους, καταλήγει σε μια γενική 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

29 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

προσέγγιση για τη διαχείριση των brands των πόλεων, η οποία περιέχει οχτώ 

συνιστώσες: 

1. Όραμα και στρατηγική  

2. Εσωτερική κουλτούρα  

3. Τοπικές κοινότητες  

4. Συνέργειες  

5. Αστικό τοπίο 

6. Δυνατότητες - Ευκαιρίες  

7. Επικοινωνία  

Τα στοιχεία αυτά είναι η βάση της διαδικασίας του city branding και θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι κατά κάποιο τρόπο την αναπαριστούν. 

 Σύμφωνα με τον Karavatzis, η όλη διαδικασία του city branding, πρέπει να 

ξεκινήσει με την απόφαση των ιθυνόντων σχετικά με ένα συγκεκριμένο όραμα για το 

μέλλον της πόλης και του brand της, καθώς και τις στρατηγικές που θα 

χρησιμοποιηθούν για να το επιτύχουν. Η κουλτούρα του brand της πόλης (brand 

culture), θα πρέπει να εξαπλωθεί και να διαδοθεί σε όλους. Αμέσως μετά, πρέπει να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και η κινητοποίησή της, ώστε να 

υποστηρίξουν το όραμα και τη στρατηγική για τη δημιουργία του brand. Ακολουθεί η 

δημιουργία συνεργειών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), τα οποία θα 

διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη δημιουργία του brand. Το brand θα πρέπει να 

βασίζεται στις υποδομές της πόλης, το φυσικό τοπίο και τις ευκαιρίες που προσφέρει 

στο κοινό-στόχο. Τέλος, όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να κοινοποιούνται και να 

προβάλλονται. Τα δύο βασικά και κρίσιμα στοιχεία, στα οποία θα πρέπει να δίνεται 

έμφαση σε όλη τη διαδικασία είναι:  

1. η εσωτερική και εξωτερική έρευνα και ανάλυση, για να δημιουργηθεί και να 

διατηρηθεί η απαραίτητη σχέση με τα κοινά-στόχους,  

2. η ισχυρή ηγεσία, η οποία θα εξασφαλίσει συνοχή και αποτελεσματικότητα. 

 

Ο Zenker (2009) ασχολείται με τη δημιουργική κατηγορία εργαζομένων 

(creative class) που ως ομάδα-στόχος στο city branding είναι πολύ δημοφιλής, αφού 

αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Επακόλουθα, 

ο ανταγωνισμός εντείνεται στις πόλεις, ώστε να κερδίσουν αυτά τα άτομα. Για την 

αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες 

και οι προτιμήσεις της δημιουργικής κατηγορίας εργαζομένων. Ο Zenker αναλύει μέσω 

ποσοτικής έρευνας στη Γερμανία τις ανάγκες και τις προτιμήσεις αυτής της ομάδας-
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στόχου και συγκρίνει τη δημιουργική με τη μη δημιουργική κατηγορία εργαζομένων, 

χρησιμοποιώντας τη μονοπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA). 

Βρέθηκαν διαρθρωτικές διαφορές στις αξιολογήσεις της σημασίας των διαφόρων 

αναγκών των δύο κατηγοριών και συζητούνται οι συνέπειες στη θεωρία της 

δημιουργικής τάξης. 

 

Οι Braun, Karavatzis και Zenker (2010) μελέτησαν το ρόλο των κατοίκων στη 

διαμόρφωση και επικοινωνία των place brands και συνακόλουθα των city brands και τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία του city branding. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει επείγουσα ανάγκη για εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών στο city branding, 

καθώς πληρούν ταυτόχρονα τέσσερις διαφορετικούς ρόλους σε αυτή τη διαδικασία, οι 

οποίοι είναι οι εξής:  

1. Αποτελούν την ομάδα-στόχο για το place μάρκετινγκ και επακόλουθα το βασικό 

κοινό αρκετών ενεργειών μάρκετινγκ.  

2. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του brand της πόλης και με τα 

χαρακτηριστικά τους, τη συμπεριφορά, τη φήμη και το κύρος τους θα 

μπορούσαν να κάνουν την πόλη περισσότερο ελκυστική για τους επισκέπτες, 

τους τουρίστες, τις επενδύσεις και τις εταιρίες.  

3. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του brand της πόλης, εφόσον 

είναι σε θέση να δώσουν αξιοπιστία σε κάθε μήνυμα που μεταδίδεται από τις 

αρχές της πόλης, ‘φτιάχνοντας ή χαλώντας’ την εικόνα και το brand της πόλης 

τους.  

4. Είναι ταυτόχρονα και πολίτες, άρα έχουν ζωτική σημασία για την πολιτική 

νομιμοποίηση της όλης προσπάθειας του μάρκετινγκ.  

Ουσιαστικά, εξετάζουν πώς οι κάτοικοι ασκούν επιρροή στα brands της πόλης, 

είτε με εκούσια είτε με ακούσια συμμετοχή, και καταλήγουν ότι μόνο μέσα από 

ουσιαστική συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών και των κατοίκων είναι δυνατή 

μία αποτελεσματική και βιώσιμη στρατηγική city branding. 

Ο Qian (2010) προτείνει ένα ιδανικό μοντέλο που αφορά στους παράγοντες 

επιτυχίας του city branding, το οποίο γεμίζει το ακαδημαϊκό κενό των μελετών που 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τους ερευνητές του συγκεκριμένου επιστημονικού 

πεδίου, το μοντέλο-τροχός του city branding ή αλλιώς το ISE μοντέλο (από τα αρχικά 

των λέξεων Index (δείκτης), Support (υποστήριξη), Execution (εκτέλεση)).  
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Σύμφωνα με τον Qian (2010), το city branding αποτελεί μια συνεχή διαδικασία 

διαχείρισης. Περιλαμβάνει στρατηγικές υλοποίησης και παρέχει διοικητική υποστήριξη 

σε κάθε σύνδεσμο που οδηγεί στην υλοποίηση του city branding. Επομένως, το 

μοντέλο χωρίζεται σε τρία επίπεδα, όπως φαίνεται και από τη δομή του. Το βασικό 

επίπεδο - ο πυρήνας δηλαδή του τροχού -  αποτελεί το City Brand Index (δείκτης) που 

αναλύσαμε εκτενώς και 

παραπάνω. Αντικατοπτρίζει 

άμεσα την επιτυχία ή όχι του city 

branding καθώς και την επιρροή 

και την αποτελεσματικότητα των 

παραγόντων επιτυχίας του. Ως εκ 

τούτου, ο δείκτης αυτός εν μέρει 

αποκαλύπτει το στόχο της 

ανάπτυξης του city branding. Το 

μεσαίο επίπεδο είναι το City 

Brand Support (υποστήριξη), που 

εμπεριέχει την Οργάνωση, το 

Σύστημα Διαχείρισης, την Κουλτούρα και τους Ανθρώπους του city branding ως 

παράγοντες επιτυχίας στον τομέα της υποστήριξης. Αυτό το επίπεδο, αφενός θα 

μπορούσε να έχει επίπτωση για το αν ένα city brand θεωρείται επιτυχημένο ή όχι, 

αφετέρου θα μπορούσε να διαδραματίζει έναν υποστηρικτικό ρόλο στο τελευταίο 

επίπεδο, αυτό του City Brand Execution, στο οποίο θα μπορούσε να προσφέρει μία 

πλατφόρμα, μία βάση. Το εξωτερικό επίπεδο είναι το City Brand Execution (εκτέλεση), 

το οποίο περικλείει την Αναγνώριση, την Αρχιτεκτονική, τη Θέση, την Επικοινωνία και 

τον Έλεγχο του city brand ως παράγοντες επιτυχίας στον τομέα της διαχείρισης. 

Περιλαμβάνει το κύριο τμήμα στην εφαρμογή των στρατηγικών του city branding, το 

οποίο αποτελεί άμεσο αντίκτυπο του City Brand Index. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, 

οι πέντε παράγοντες συμβολίζονται με καμπυλωτά εξάγωνα, τα βέλη των οποίων 

δείχνουν τις κατευθύνσεις των παραγόντων αυτών στη διαδικασία του city branding.  

Κλειδί για την επιτυχία του brand της πόλης είναι η αλληλεπίδραση των 

παραγόντων επιτυχίας. Το ISE μοντέλο αναλύει τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την 

οντότητα για την επιτυχία του city branding. Αυτό σημαίνει πως για να έχουμε μια 

αποτελεσματική δράση, θα πρέπει να αποδίδεται μεγάλη σημασία στις πτυχές που 

σχετίζονται με τους εκτελεστικούς παράγοντες καθώς και με τους παράγοντες 

    Εικόνα 3: ISE μοντέλο ή μοντέλο-τροχός (Qian, 2010). 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

32 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

υποστήριξης και διαχείρισης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επανεξετάζονται και 

να βελτιώνονται οι παράγοντες αυτοί, προκειμένου να προσφέρουν καθοδήγηση στο 

city branding και επίλυση πρακτικών προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν (Qian, 

2010). 

Οι Lucarelli και Berg (2011) μελέτησαν το city branding στη βιβλιογραφία 

ετοιμάζοντας μια επισκόπηση (review). Η ανάπτυξη του κλάδου με την πάροδο του 

χρόνου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στο 

πεδίο της έρευνας. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η δημιουργία δύο περιοδικών, 

συγκεκριμένα του ‘Place Branding and Public Diplomacy’ το 2004 και του ‘Journal of 

Place Management and Development’ το 2008, είναι άμεσο αποτέλεσμα - αλλά και 

αιτία – αυτού του ενδιαφέροντος. Με τη δημιουργία ενός ακόμα περιοδικού με τίτλο 

‘Journal of Town & City Management’ το 2010, αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια ο 

αριθμός των άρθρων θα αυξηθεί περαιτέρω (Lucarelli and Berg, 2011).  

 

Διάγραμμα 4: Αριθμός άρθρων που ασχολούνται με το city branding κατά την περίοδο 

1988-2009 (Lucarelli and Berg, 2011). 

Όσον αφορά στις μεθοδολογίες, μπορεί να σημειωθεί ότι υπάρχει μια γενική 

τάση ανάμεσα στους ερευνητές να βασίζονται κυρίως σε μελέτες περιπτώσεων (case 

studies) παρά σε συγκριτικές μελέτες και μελέτες πολλαπλών περιπτώσεων (105 έναντι 

58 μελετών), καθώς επίσης σε ποιοτικές μεθόδους παρά σε ποσοτικές (134 έναντι 24 

μελετών). Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι η εξάρτηση στις μελέτες 

περιπτώσεων έχει εξισωθεί από την αυξανόμενη μεθοδολογική διαφοροποίηση και σε 
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σχέση με τον τύπο (μεγαλύτερη αύξηση της εννοιολογικής/διερευνητικής μελέτης και  

επισκόπησης) αλλά και σε σχέση με τις μεθόδους της μελέτης (αύξηση τόσο της 

εννοιολογικής προσέγγισης όσο και της υιοθέτησης πολλαπλών μεθόδων έναντι 

καθαρών ποσοτικών μεθόδων). Συμπερασματικά, το πεδίο έρευνας του city branding, 

κατά κύριο λόγο στηρίζεται σε ποιοτικές μελέτες, που επικεντρώνονται σε μία ή 

περισσότερες περιπτώσεις, οι οποίες διαμορφώνουν μία εννοιολογική και θεωρητική 

γενίκευση από μελέτες που βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα.  

 

Διάγραμμα 5: Σύνθεση μεθοδολογίας στο πεδίο έρευνας του city branding (Lucarelli 

and Berg, 2011). 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ότι η μάρκετινγκ προσέγγιση (place, city, 

destination, urban μάρκετινγκ) χρησιμοποιείται περισσότερο από την branding 

προσέγγιση (place, city, destination, urban branding). Ωστόσο, κάποια προκαταρκτικά 

σχέδια στην ανάλυση δείχνουν ότι το place μάρκετινγκ και το city μάρκετινγκ σταδιακά 

χρησιμοποιούνται λιγότερο δίνοντας τη θέση τους στο place branding και το city 

branding. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το destination και urban μάρκετινγκ σε σχέση 

με το destination και urban branding, με τη διαφορά ότι και οι δύο αυτές έννοιες 

βαθμιαία εγκαταλείπονται από τους ερευνητές. Όροι όπως promotion, regional, location 

χρησιμοποιούνται σπάνια.  
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Διάγραμμα 6: Ετικέτες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το πεδίο έρευνας του 

city branding (Lucarelli and Berg, 2011). 

Ο Braun (2012) περιγράφει οκτώ κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή 

εφαρμογή του city branding. Χωρίζει αυτούς τους οκτώ παράγοντες σε δύο ομάδες: 

τέσσερις διοικητικούς και τέσσερις branding. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι 

παράγοντες αυτοί. 

Πίνακας 4: Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του city branding (προσαρμογή του πίνακα από: 

Braun, 2012). 

Διοικητικοί παράγοντες Branding παράγοντες 

Μια κοινή άποψη της πλειοψηφίας στην 

ερμηνεία του city branding ανάμεσα στην 

πολιτική ηγεσία της πόλης και σε άλλους 

ιθύνοντες της πόλης. 

Το city brand πρέπει να είναι γνήσιο και 

αξιόπιστο. 

Το city branding πρέπει να περιλαμβάνεται 

στις πολιτικές προτεραιότητες, το πρόγραμμα 

και το μακροπρόθεσμο όραμα της πόλης.  

Συνδυασμός του brand-ομπρέλα για όλες τις 

ομάδες-στόχους με όλα τα υπό-brands για 

συγκεκριμένες ομάδες πελατών. 

Καμία αμφιβολία για το ποιος είναι πολιτικά 

υπεύθυνος για την επιτυχή εφαρμογή του city 

branding. 

H συνεργασία του brand της πόλης με 

επιτυχημένα brands εταιριών, ινστιτούτων, 

εκδηλώσεων και ανθρώπων είναι σημαντική. 

Επαρκής διαχείριση των ενδιαφερόμενων 

μερών-πελατών της πόλης (stakeholder 

management). 

Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ μιας ξεχωριστής 

εστίασης στο brand της πόλης και μιας 

ευρύτερης υποστήριξης στις κοινότητες της 

πόλης. 
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Σύμφωνα με τη γνώμη του Braun, το city branding θα έπρεπε να είναι κομμάτι 

της διοικητικής (συνακόλουθα και της πολιτικής) διαδικασίας της πόλης, και να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι οκτώ παράγοντες (Πίνακας 4) θα έπρεπε 

να θεωρηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) για τη λήψη αποφάσεων σε 

σχέση με τη στρατηγική του city branding. Ο ίδιος τονίζει ότι το περίγραμμά του δε 

συνυπολογίζει την οικονομική δύναμη της πόλης. Το βασικό ερώτημα είναι τελικώς, αν 

η υπόθεσή του, ότι το city branding θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην διοικητική δομή 

της πόλης, είναι σωστή. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου μια πολιτική αλλαγή 

οδήγησε επίσης στην αναβολή ενός προγράμματος city branding. 

Η Paganoni (2012) θεωρεί ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζει το city branding 

είναι να προχωρήσει πέρα από το μάλλον συντηρητικό στόχο της να ‘υπηρετεί’ την 

κοινότητα και να δείχνει ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο στον υπόλοιπο κόσμο, και να 

προωθήσει, αντί αυτού, μια δυναμική αίσθηση της κοινότητας, που βασίζεται σε μια 

πραγματική διαδραστική συζήτηση η οποία εστιάζει τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια 

(local+global=glocal). Από αυτήν την άποψη, η έρευνά της σε 12 βρετανικές 

ιστοσελίδες τοπικής αυτοδιοίκησης (city council) δείχνει ότι η ένταξη των φόρουμ 

κοινωνικής δικτύωσης στις ιστοσελίδες της πόλης μπορεί, πράγματι, να προσφέρει μια 

θετική μελλοντική πορεία, επιτρέποντας στους πολίτες να παρουσιάσουν την πόλη τους 

στον κόσμο ως ένα οργανικό και εξελισσόμενο αστικό τοπίο.  

 

3.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Βιβλιογραφικής Επισκόπησης για το 

City Branding 

 Στη συνέχεια, σε αυτήν την ενότητα δημιουργήσαμε έναν πίνακα, στον οποίο 

καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι θεωρητικές προσεγγίσεις που βρέθηκαν στη 

βιβλιογραφία σχετικά με το πεδίο έρευνας του city branding, οι οποίες αναλύθηκαν 

παραπάνω. Ειδικότερα, στον πίνακα καταγράφονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις ως 

προς το περιεχόμενο προσέγγισης, τη μεθοδολογία και τη γεωγραφική αναφορά. Με 

βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση απαντώνται ξεκάθαρα τα κύρια ερωτήματα που 

σχετίζονται με κάθε θεωρητική προσέγγιση (ποιος, πότε, τί, πώς, πού). 

Ο συγκεντρωτικός αυτός πίνακας έχει σκοπό να διευκολύνει τον αναγνώστη 

στην απόκτηση μιας σφαιρικής άποψης για το πεδίο έρευνας του city branding.  
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Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλιογραφικής επισκόπησης για το city branding. 

Συγγραφέας - 

Χρονολογία           

Ποιος & Πότε; 

Περιεχόμενο 

Προσέγγισης           

Τι; 

Μεθοδολογία                  

Πως; 

Γεωγραφική 

Αναφορά             

Που; 

Rainisto (2003) 

Κρίσιμοι παράγοντες 

επιτυχίας του city 

branding 

Εμπειρική έρευνα 

εφαρμογής των 

προτεινόμενων 

παραγόντων 

Ελσίνκι, 

Στοκχόλμη, 

Κοπεγχάγη, 

περιφέρειες στο 

Σικάγο 

Karavatzis (2004) 

Θεωρητικό πλαίσιο 

κατανόησης και 

επικοινωνίας του city 

brand 

Επισκόπηση (review) της 

θεωρίας του city 

marketing και του 

εταιρικού brand 

- 

Anholt (2005) 

Δείκτης μέτρησης του 

city brand (City Brands 

Index) 

Παγκόσμια διαδικτυακή 

ποσοτική έρευνα 

Ερωτηθέντες από 

20 αναπτυγμένες 

και 

αναπτυσσόμενες 

πόλεις για 50 

πόλεις ανά τον 

κόσμο 

Winfield - 

Pfefferkorn 

(2005) 

Κρίσιμοι παράγοντες 

επιτυχίας του city 

branding 

Μελέτη περιπτώσεων 

(case studies) δυνατών 

και αδύναμων πόλεων  

Νέα Υόρκη, 

Παρίσι, Σαν 

Φρανσίσκο, 

Βερολίνο, 

Ρότσεστερ 

Karavatzis & 

Ashworth    

(2005) 

Θεωρητική προσέγγιση 

του city branding - 

μέσω του branding των 

προϊόντων και της 

διοίκησης της πόλης 

Επανεξέταση της 

θεωρίας του branding 

των προϊόντων και του 

αστικού σχεδιασμού   

- 

Karavatzis & 

Ashworth    

(2006) 

Μοντέλο εφαρμογής 

νέας εκστρατείας city 

branding - 

προϋποθέσεις και 

βήματα 

Μελέτη περίπτωσης 

(case study) της νέας 

εκστρατείας city 

branding 

Άμστερνταμ 

Trueman & 

Cornelius    

(2006) 

Μοντέλο προσέγγισης 

και επικοινωνίας του 

city brand   

Έρευνα για τα εργαλεία 

που διαφοροποιούν μια 

πόλη και την καθιστούν 

αναγνωρίσιμη (σύγκριση 

θεωρίας και πράξης)   

Bradford, UK 

Stigel & Frimann 

(2006) 

Θεωρητική προσέγγιση 

του city branding - με 

υιοθέτηση στοιχείων 

από το εταιρικό 

branding 

Μελέτη περιπτώσεων       

(case studies)  

Hjørring & 

Aalborg, Denmark 

Braun (2008) 

Μοντέλο 

κατηγοριοποίησης των 

πελατών της πόλης 

Μελέτη άλλων 

κατηγοριοποιήσεων στη 

βιβλιογραφία  

- 
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Hildreth (2008) 

Δείκτης μέτρησης του 

city brand (European 

City Brand Barometer) 

Δημοσκόπηση σε 2.000 

ανθρώπους στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 

72 ευρωπαϊκές 

πόλεις 

Tschirhart (2008) 

Καλύτερες πρακτικές 

(best practices) 

εφαρμογής city 

branding σε ιστοσελίδα 

Εμπειρική μελέτη σε 97 

επίσημες ιστοσελίδες 

διοίκησης πόλεων 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Karavatzis (2009) 

Θεωρητική προσέγγιση 

του city branding με 

υιοθέτηση στοιχείων 

από το εταιρικό 

branding 

Σύγκριση διάφορων 

πλαισίων city branding 

που βρέθηκαν στη 

βιβλιογραφία 

- 

Zenker (2009) 

Θεωρητική προσέγγιση 

του city branding - ο 

ρόλος της δημιουργικής 

τάξης  

Ποσοτική έρευνα και 

ANOVA 
Γερμανία 

Braun, Karavatzis 

& Zenker                   

(2010)  

Θεωρητική προσέγγιση 

του city branding - ο 

ρόλος των πολιτών 

Επισκόπηση της θεωρίας 

του city branding 
- 

Qian (2010) 

Μοντέλο προσέγγισης 

του city branding - ISE 

μοντέλο 

Επισκόπηση της θεωρίας 

του city branding 
- 

Lucarelli & Berg 

(2011) 

City branding 

επισκόπηση 

Ολοκληρωμένη 

βιβλιογραφική 

επισκόπηση στον τομέα 

του city branding 

- 

Braun (2012) 

Κρίσιμοι παράγοντες 

επιτυχίας του city 

branding 

Βιβλιογραφική 

επισκόπηση για τους 

παράγοντες επιτυχίας του 

city branding 

- 

Paganoni (2012) 

Θεωρητική προσέγγιση 

city branding – glocal 

χαρακτήρας μέσω 

ιστοσελίδων και 

φόρουμ κοινωνικής 

δικτύωσης 

Εμπειρική έρευνα σε 12 

ιστοσελίδες τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Μεγάλη Βρετανία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 
 

Θεωρητικό Υπόβαθρο του e-City Branding 

Περίπου 2,4 δισεκατομμύρια είναι οι χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως 

(τελευταία μέτρηση 30/06/2012 διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Internet World 

Statistics: http://www.internetworldstats.com/stats.htm). Το διαδίκτυο αποτελεί. ως εκ 

τούτου, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία μάρκετινγκ και branding και για τις πόλεις 

παγκοσμίως. Επακόλουθα, λογική εξέλιξη του city branding αποτελεί το ηλεκτρονικό 

city branding, το οποίο στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αναφέρεται με τον όρο e-city 

branding. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ο ορισμός του e-city branding, ακολουθεί η 

ανάλυση κάποιων σύγχρονων εργαλείων, διαδικτυακών εφαρμογών και νέων 

τεχνολογιών που σχετίζονται άμεσα με αυτό, και προκύπτει εν τέλει το μοντέλο 

κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας της εφαρμογής του e-city branding. 

 

4.1 Ορισμός 

Το e-city branding ορίζεται ως η εφαρμογή της διαδικασίας του city branding με 

τη χρήση των εργαλείων του διαδικτύου, όπως η ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και οι κινητές εφαρμογές.  

 

4.2 Ανάλυση εργαλείων διαδικτύου και νέων τεχνολογιών 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, τα κυριότερα σύγχρονα εργαλεία 

διαδικτύου, που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του e-city branding, είναι η 

ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κινητές εφαρμογές, που αναλύονται 

παρακάτω βάσει θεωρίας και συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Επιπλέον, αναφέρονται 

κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της 

στρατηγικής διαδικασίας του e-city branding και στην αποτελεσματικότητά της, τα 

City-Top-Level Domains και τα Web analytics-Social media analytics. 

 

4.2.1 Ιστοσελίδα  

Οι βασικές αρχές του διαδικτυακού branding (e-branding) δε διαφέρουν από το 

κλασικό branding, αλλά η παρουσία του brand σε μια ιστοσελίδα προσφέρει κάποιες 

δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα, το ‘χτίσιμο’ 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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μιας σχέσης με το κοινό-στόχο μέσω ήχου, κίνησης και διάδρασης (Bergstorm, 2000 

όπως αναφέρεται στην Tschirhart, 2008). Επομένως, παρόλο που οι ιστοσελίδες είναι 

απλά ένα από τα πολλά μέσα με σκοπό την επικοινωνία των brand μηνυμάτων, 

μπορούν να είναι από τα πιο σημαντικά. 

Συνακόλουθα, η ιστοσελίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ιστοσελίδα του 

Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της πόλης αλλά και οι ιστοσελίδες της πόλης που 

έχουν να κάνουν με επίσημες εκδηλώσεις ή άλλους επίσημους φορείς είναι το βασικό 

διαδικτυακό εργαλείο για την εφαρμογή του e-city branding καθώς και το κύριο μέσο 

προώθησης του city brand στα ενδιαφερόμενα μέρη της πόλης (κάτοικοι, επισκέπτες, 

επιχειρήσεις). Αρχικά, μέσω αυτών προωθείται η ταυτότητα της πόλης, αφού 

εμπεριέχουν το λογότυπο και το σύνθημά της. Έπειτα, περιλαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη της πόλης. Συμπεριλαμβάνουν, 

ακόμα, υπερ-συνδέσμους που προωθούν το χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες που 

σχετίζονται με την πόλη αλλά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

4.2.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) μπορούν να βοηθήσουν τις 

πόλεις και τις διοικήσεις τους στη δέσμευση των πολιτών και στην εμπιστοσύνη του 

κοινού, αφού αποτελούν κατά βάση μέσα αλληλεπίδρασης. Προωθούν τη 

διαδραστικότητα και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.  Ωστόσο, ενώ τα 

προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, 

YouTube, flickr,  blogs, forums, επεκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διοικήσεις των 

πόλεων εξακολουθούν να στερούνται συχνά τη φαντασία, την τεχνογνωσία, την 

οργανωτική ευελιξία και την επιχειρηματική νοοτροπία να κάνουν σωστή χρήση τους 

(Schorr and Stevens, 2011). Η αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έγκειται στο 

γεγονός ότι δίνουν τη δυνατότητα να πλησιάσεις πολλούς ανθρώπους την ίδια στιγμή 

και με μηδενικό κόστος, καθώς και να αφουγκραστείς τις διαθέσεις τους και τις 

αντιδράσεις τους. 

 

Το twitter δεν είναι μόνο ένα σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο για τη διάδοση 

της πληροφορίας με ένα προσωπικό σημείωμα ή την παρακολούθηση και την απάντηση 

στην ανάδρομη πληροφόρηση (feedback), αλλά και μια ευκαιρία χρησιμοποίησής του 

δημιουργικά για την κατασκευή μιας θετικής εικόνας. Ένα καλό πρόσφατο παράδειγμα 

http://www.citymayors.com/gratis/authors-jonas-schorr.html
http://www.citymayors.com/gratis/authors-andrew-stevens.html
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είναι αυτό των δημάρχων του Λονδίνου και του Νιούαρκ, που τόσο ωφελήθηκαν από 

την ευρέως διαδεδομένη θετική κάλυψη από τον τύπο, εξαιτίας της χρήσης των 

λογαριασμών τους στο twitter (Schorr and Stevens, 2011).  

 

Το facebook έχει τεράστια δύναμη ως μέσο 

και μεγάλες δυνατότητες διαδραστικότητας. Ένα 

καλό παράδειγμα του οφέλους της χρήσης του 

facebook για έναν τόπο αποτελεί η περίπτωση του 

Obermutten, ενός πολύ μικρού χωριού (79 κατοίκων) στη Σουηδία, που έχει την πιο 

δημοφιλή ενεργή σελίδα στο facebook στη Σουηδία με 45.159 likes (πρόσβαση στις 

12/01/2013). Τέσσερις στους πέντε funs αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα. Ο δήμαρχος 

και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου καλωσορίζουν θερμά οποιονδήποτε κάνει like στη 

σελίδα τους και απαντούν σε οποιαδήποτε ερώτηση. Αναρτούν μάλιστα τη φωτογραφία 

του σε έναν πίνακα στο κέντρο του χωριού. Με αυτόν τον τρόπο ανέπτυξαν τον 

τουρισμό τους, απασχόλησαν τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αύξησαν την 

αναγνωρισιμότητα του brand του χωριού τους. Από την περίπτωση του Obermutten 

συμπεραίνουμε ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος του τόπου και τη μέχρι στιγμής 

αναγνωρισιμότητά του, η σωστή χρήση του facebook μπορεί να αποφέρει καρπούς 

(Jung von Matt/Limmat, 2011). 

 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με μια πόλη, στην οποία 

δεν έχετε φίλους ή συγγενείς που ζουν εκεί, σε ποιον θα 

απευθυνθείτε; Συνήθως στο Google. Αυτός είναι ο λόγος, που οι 

τοπικοί bloggers έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει η κύρια πηγή 

πληροφοριών και δημιουργίας εικόνας για οποιαδήποτε πόλη ή 

χώρα. Ως εκ τούτου, είναι καιρός για τις διοικήσεις των πόλεων, να αναγνωρίσουν τους 

bloggers ως βασικούς παράγοντες (stakeholders) στο πλαίσιο των προσπαθειών 

διαχείρισης της φήμη τους και να τους προσεγγίσουν ενεργά (Schorr and Stevens, 

2011).  

 

http://www.citymayors.com/gratis/authors-jonas-schorr.html
http://www.citymayors.com/gratis/authors-andrew-stevens.html
http://www.citymayors.com/gratis/authors-jonas-schorr.html
http://www.citymayors.com/gratis/authors-andrew-stevens.html
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Οι πλατφόρμες που βασίζονται στην τοποθεσία 

(location-based), όπως το Foursquare μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν δημιουργικά για να ανακαλύψουν ξανά 

οι πολίτες και οι τουρίστες την πόλη τους με νέα 

(ψηφιακά) μάτια. Τα οφέλη από την προσθήκη ενός ψηφιακού επιπέδου στην αστική 

εμπειρία σας καθώς περπατάτε σε έναν δρόμο είναι γνωστά ως ‘επαυξημένη 

πραγματικότητα’. Πώς οι πόλεις μπορούν να κάνουν δημιουργική χρήση αυτής της νέας 

τάσης, έχει αποδειχθεί από την περίπτωση της πόλης του Σικάγο, η οποία δημιούργησε 

ένα ψηφιακό κυνήγι θησαυρού παρακινώντας έτσι τους ντόπιους και τους τουρίστες να 

γνωρίσουν την πόλη τους. Τα βραβεία είναι ‘ψηφιακά εμβλήματα’, τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Foursquare (Schorr and Stevens, 2011).  

 

4.2.3 Κινητές Εφαρμογές  

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο διερευνούν τις κινητές εφαρμογές (mobile 

applications) ως έναν τρόπο για τη συγκέντρωση και τη διάδοση πληροφοριών στο 

κοινό. Οι κινητές εφαρμογές αποδεικνύεται ότι είναι ένας πιο προσιτός και φορητός 

τρόπος για τους κατοίκους και τους τουρίστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε 

ορισμένες περιπτώσεις να παρέχουν τις πληροφορίες πιο έγκαιρα. Πληθώρα κινητών 

εφαρμογών έχει αναπτυχθεί από τους επίσημους οργανισμούς των πόλεων και αποτελεί 

πλέον επιτακτική ανάγκη για όλες τις πόλεις στον κόσμο, αφού το 10% των χρηστών 

του διαδικτύου παγκοσμίως χρησιμοποιεί το κινητό για να πλοηγηθεί σε αυτό και ο 

αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά με γοργούς ρυθμούς (στοιχεία Μαΐου 2012 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://thenextweb.com/mobile/2012/05/09/mobile-now-

accounts-for-10-of-internet-usage-worldwide-double-that-of-2010-report/). Ενδεικτικά, 

οι κινητές εφαρμογές μπορεί να έχουν σχέση με τον τουρισμό (οδηγός πόλης), με το 

περιβάλλον, με τη συγκοινωνία (ταξί, μετρό, αεροπλάνα), με την υγεία, με την αγορά, 

με τους δρόμους, με τα εστιατόρια, με τους χώρους στάθμευσης, με τα θέατρα και 

πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν στην πόλη και την λειτουργία της. 

 

Οι ανοιχτές πλατφόρμες καινοτομίας (open innovation platforms) ωθούν την 

εμπλοκή των χρηστών στην δημιουργία έξυπνων κινητών εφαρμογών για την πόλη. 

Ένα παράδειγμα είναι οι ‘Εφαρμογές Για Τη Δημοκρατία’, ένας διαδικτυακός 

διαγωνισμός καινοτομίας που καλεί τους πολίτες της Ουάσιγκτον να αναπτύξουν τις 

http://www.citymayors.com/gratis/authors-jonas-schorr.html
http://www.citymayors.com/gratis/authors-andrew-stevens.html
http://thenextweb.com/mobile/2012/05/09/mobile-now-accounts-for-10-of-internet-usage-worldwide-double-that-of-2010-report/
http://thenextweb.com/mobile/2012/05/09/mobile-now-accounts-for-10-of-internet-usage-worldwide-double-that-of-2010-report/
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δικές τους κοινοτικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα η χαρτογράφηση ποδηλατικών 

διαδρομών, η σύγκριση πραγματικών τιμών ακινήτων ή οι ειδοποιήσεις συμβάντων σε 

πραγματικό χρόνο. Άλλο παράδειγμα είναι μια δημόσια-ιδιωτική συνεργασία, το 

‘Δώστε Ένα Λεπτό’. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των ΗΠΑ, στην οποία 

συμμετέχουν διάφορες πόλεις, που 

ζητά από τους πολίτες για ένα 

μόλις λεπτό να δώσουν την 

προσοχή τους για την 

ανατροφοδότηση (feedback) σε 

σημαντικά τοπικά θέματα. Μια πιθανή ερώτηση είναι: ‘Μέμφις, ποιες δεξιότητες θα 

ήθελες να αναπτύξεις επαγγελματικά ή να θέσεις σε χρήση;’. Οι πολίτες του Μέμφις θα 

μπορούν στη συνέχεια να απαντήσουν στις ερωτήσεις με ένα εικονικό ‘post-it’ ή μέσω 

SMS. Οι απαντήσεις προβάλλονται στο προσωπικό του δημοτικού συμβουλίου. Οι 

καλύτερες από αυτές ενσωματώνονται σε στρατηγικά σχέδια της πόλης και σε 

περίπτωση επιτυχίας τίθενται σε εφαρμογή. Η πρωτοβουλία έχει ήδη επεκταθεί σε 

τέσσερις πόλεις - Σικάγο, Μέμφις, Νέα Υόρκη και Σαν Χοσέ (Schorr and Stevens, 

2011).  

 

4.2.4 City-Top-Level Domains  

  Από το 2011 και έπειτα, η οργάνωση 

διοίκηση του διαδικτύου ICANN με έδρα τις ΗΠΑ, 

θα εισάγει νέα γενικά ανωτάτου επιπέδου ονόματα 

πεδίου (top-level domains). Αναμένεται ότι οι 

πόλεις και οι περιφέρειες, καθώς και οι 

επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί θα αιτηθούν για 

επεκτάσεις όπως .berlin, .quebec, .canon ή .hotel. Ο 

Krischenowski (2010) εξετάζει πώς οι πόλεις του μέλλοντος και τα περιφερειακά top-

level domains (TLDs), δηλαδή τα ονόματα πεδίου όπως το dotBerlin ή το dotParis, 

μπορούν να γίνουν ισχυρά εργαλεία e-city branding. Σε μια εποχή που τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης στο Google συχνά καθορίζουν την επιτυχία ή την 

αποτυχία του μάρκετινγκ, οι πόλεις πρέπει να βρουν μοναδικές προτάσεις πώλησης 

(unique selling propositions-USPs) στο διαδίκτυο για να διασφαλίσουν την παγκόσμια 

ψηφιακή ανταγωνιστικότητα τους.  

http://www.citymayors.com/gratis/authors-jonas-schorr.html
http://www.citymayors.com/gratis/authors-andrew-stevens.html
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  Tα city-TLDs αναμένεται ότι θα έχουν τη δυνατότητα:  

 να ενισχύσουν την επικοινωνία, τη διαδραστικότητα και να κάνουν τους πόρους 

της πόλης εύκολα προσβάσιμους στους ανθρώπους της πόλης και σε όλο τον 

κόσμο.  

 να δημιουργήσουν τη μοναδικότητα και μια σύγχρονη εικόνα για την πόλη.  

 να δημιουργηθούν κερδοφόρες ευκαιρίες για το e-city branding από πλευράς 

τουριστικού προορισμού, επιχειρηματικής τοποθεσίας και τόπου διαμονής. 

 να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη και θετική στάση για το 

αντίστοιχο όνομα της πόλης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς θα χρησιμοποιηθούν 

για ονόματα τομέα (domain name) ή σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

από εταιρείες, κατοίκους και τη διοίκηση.  

 να δημιουργήσουν και να στηρίξουν την τοπική ταυτότητα για επιχειρήσεις, 

ιδρύματα και ιδιώτες και να οδηγήσουν σε μια ισχυρότερη αίσθηση της 

κοινότητας, αν χρησιμοποιηθούν ως μέρος της εσωτερικής στρατηγικής city 

branding. 

 να υποστηρίξουν την εξωτερική στρατηγική city branding και τη δημιουργία της 

μέγιστης αξίας του brand από δραστηριότητες επικοινωνίας που τα 

περιλαμβάνουν, όπως για παράδειγμα www.be.berlin ή www.i-love.nyc. 

 

4.2.5 Web analytics – Social media analytics 

 Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την εφαρμογή του e-city 

branding είναι το γεγονός ότι πλέον μπορεί να μετρηθεί η αποδοτικότητα του κάθε 

βήματος της όλης διαδικασίας, εφόσον τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 

εφαρμογή του e-city branding είναι μετρήσιμα μέσω των τεχνικών web analytics και 

social media analytics. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται και δημιουργούνται 

στοχευμένες και αποτελεσματικές εκστρατείες city branding και μάρκετινγκ. 

 Τα web analytics είναι μια τεχνική μέτρησης, συγκέντρωσης, ανάλυσης και 

αναφοράς των δεδομένων από το διαδίκτυο, ώστε να γίνει κατανοητό πώς 

χρησιμοποιείται μια ιστοσελίδα και πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η χρήση της (Web 

Analytics Association). Στόχοι της τεχνικής αυτής είναι η καλύτερη κατανόηση των 

πελατών, η στήριξη των αποφάσεων για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας σε δεδομένα 

και όχι στο ένστικτο, η βελτίωση της ιστοσελίδας (αφαίρεση εμποδίων για τις 

πωλήσεις) και η βελτίωση των πωλήσεων.  

http://www.i-love.nyc/
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Τα social media analytics είναι η αντίστοιχη τεχνική για τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας όπου επιλέχθηκαν κάποιες 

μετρικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κατηγοριοποιούνται με βάση τις 

εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των στόχων της χρήσης τους, που 

είναι η αναγνωρισιμότητα του brand (brand awareness), η δέσμευση στο brand (brand 

engagement) και η από στόμα-σε-στόμα επικοινωνία, γνωστή ως word-of-mouth. Ο 

πίνακας αυτός αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης της μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των προσπαθειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς όλες 

οι παρακάτω μετρικές είναι εύκολα μετρήσιμες (Hoffman and Fodor, 2010).   

Επίσης, πλέον γίνεται κατανοητός και ο αντίκτυπος που έχουν τα κινητά στον 

ιστότοπο και πώς αυξάνουν την επισκεψιμότητά του. Μετράται η αποδοτικότητα των 

κινητών εφαρμογών, οι ιστότοποι για κινητά και από πού προέρχεται η επισκεψιμότητα 

από κινητές συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.  
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Πίνακας 6: Κατηγοριοποίηση των μετρικών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει των εφαρμογών 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των στόχων της χρήσης τους (προσαρμογή του πίνακα από την 

πηγή Hoffman and Fodor, 2010). 

Μέσα 

κοινωνικής 

δικτύωσης 

Αναγνωρισιμότητα του 

brand 
Δέσμευση στο brand Word-of-mouth 

Κοινωνικά 

δίκτυα - 

Facebook, 

Myspace, 

LinkedIn 

• αριθμός των μελών/funs  

• αριθμός των 

εγκαταστάσεων των 

εφαρμογών            

• αριθμός εντυπώσεων    

• αριθμός σελιδοδεικτών 

• αριθμός 

επισκοπήσεων/αξιολογή

σεων και δύναμη αυτών 

(+/-) 

• αριθμός σχολίων                

• αριθμός ενεργών χρηστών 

αριθμός των likes στα νέα 

των φίλων                                 

• αριθμός στοιχείων που έχουν 

δημιουργηθεί από τον 

χρήστη (φωτογραφίες, 

απαντήσεις)    

• χρήση των μετρικών των 

εφαρμογών                        

• ποσοστό 

εντυπώσεων/διαδραστικότητ

ας  

• ποσοστό ενεργητικότητας 

(πόσο συχνά οι χρήστες 

ανανεώνουν το προφίλ τους)  

• συχνότητα 

εμφάνισης στο 

χρονολόγιο των 

φίλων                 

• αριθμός των posts 

στον τοίχο                   

• αριθμός των 

reposts/shares     

• αριθμός των 

απαντήσεων στις 

προτάσεις των 

φίλων  

Microbloggin

g – Twitter 

• αριθμός των tweets που 

αφορούν στο brand         

• δύναμη των tweets (+/-) 

• αριθμός των followers 

• αριθμός των followers        

• αριθμός των @απαντήσεων 

• αριθμός των 

retweets 

Blogs 

• αριθμός μοναδικών 

επισκέψεων                   

• αριθμός επαναληπτικών 

επισκέψεων                   

• αριθμός των φορών που 

έγινε σελιδοδείκτης 

κατάταξη στην 

αναζήτηση 

• αριθμός μελών                   

• αριθμός συνδρομητών RSS 

ροών                              

• αριθμός σχολίων 

• μέσος όρος του χρόνου 

παραμονής στην ιστοσελίδα          

• αριθμός απαντήσεων σε 

έρευνες, διαγωνισμούς                         

• ποσό του περιεχομένου που 

δημιουργείται από τους 

χρήστες 

• αριθμός των 

αναφορών του blog 

και σε άλλα μέσα                   

• αριθμός των 

reblogs  

• αριθμός των likes 

• αριθμός των 

φορών που τα 

διακριτικά 

εμφανίστηκαν σε 

άλλες ιστοσελίδες 

Video and 

Photosharing 

- Flickr, 

YouTube 

• αριθμός των προβολών 

των 

βίντεο/φωτογραφιών      

• δύναμη των 

αξιολογήσεων των 

βίντεο/φωτογραφιών 

(+/) 

• αριθμός απαντήσεων         

• αριθμός προβολών της 

σελίδας  

• αριθμός σχολίων                

• αριθμός συνδρομητών 

• αριθμός 

ενσωματώσεων 

• αριθμός 

εισερχόμενων 

συνδέσεων         

• αριθμός αναφορών 

σε εργασίες             

• αριθμός των likes 

• αριθμός των 

φορών που 

αναδημοσιεύτηκαν 

σε άλλα μέσα 

κοινωνικής 

δικτύωσης 
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4.3 Μοντέλο κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του e-city branding 

 Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των παραπάνω τεχνολογικών εργαλείων, 

εφαρμογών και εξελίξεων που σχετίζονται με το e-city branding, καταλήγουμε στη 

δημιουργία ενός μοντέλου κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας της εφαρμογής της 

στρατηγικής διαδικασίας του e-city branding. Οι παράγοντες επιτυχίας περιγράφονται 

παρακάτω και είναι οι εξής: 

 

1. Ομάδα σχεδιασμού και διαχείρισης των διαδικτυακών εφαρμογών 

Υψίστης σημασίας ζήτημα για την εφαρμογή της στρατηγικής 

διαδικασίας του e-city branding είναι πρωτίστως η στελέχωση μιας ομάδας 

εξειδικευμένων ανθρώπων, που θα είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνη για το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των τεχνολογικών εργαλείων 

και εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και για τη διαχείριση και 

την ανανέωση του περιεχομένου τους.  

 

2. Κατασκευή επίσημης ιστοσελίδας της πόλης και διαχείριση του 

περιεχομένου της 

Αναγκαίος και πρωταρχικός παράγοντας της εφαρμογής του e-city 

branding είναι η κατασκευή της ιστοσελίδας της πόλης. Συνήθως, 

προϋπάρχει η ιστοσελίδα του δήμου (που είναι και ο βασικός υπεύθυνος για 

την εφαρμογή της city branding στρατηγικής) που κατά κύριο λόγο μέχρι 

στιγμής αφορά στα πιο διοικητικά ζητήματα της πόλης, η οποία 

εμπλουτίζεται περαιτέρω σε ό,τι αφορά στο city branding και αποτελεί την 

κύρια επίσημη εκπροσώπηση της πόλης διαδικτυακά. Πέραν τούτου, 

κρίνεται ορθό να υπάρχει ξεχωριστά ιστοσελίδα για τον τουρισμό της πόλης, 

που συνήθως λειτουργεί υπό την αιγίδα του αντίστοιχου Γραφείου 

Συνεδρίων και Επισκεπτών (Convention and Visitors Bureau). Η ύπαρξη 

ανεξάρτητων ιστοσελίδων που έχουν σχέση με διάφορες δράσεις και 

εκδηλώσεις της πόλης είναι επίσης επιθυμητές και ενισχύουν τη δημοφιλία 

της πόλης. Το κλειδί είναι η έμφαση σε έναν τύπο brand σε κάθε ιστοσελίδα. 

 

Σχετικά με το περιεχόμενο της επίσημης ιστοσελίδας της πόλης 

προτείνουμε: 
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 Το βασικό μενού να χωρίζεται σε τουλάχιστον τρεις κύριες 

κατηγορίες, που ουσιαστικά αποτελούν και τα ενδιαφερόμενα μέρη 

της πόλης: κάτοικοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις.  

 Στο κάθε υπο-μενού να υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες, 

πρόσφατα νέα, εκδηλώσεις, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το 

αντίστοιχο ενδιαφερόμενο μέρος της πόλης στο οποίο απευθύνεται.  

 Το περιεχόμενο να ανανεώνεται απαραιτήτως συστηματικά, ώστε να 

είναι ενημερωμένο.  

 Οι απαραίτητοι σύνδεσμοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα 

οποία η πόλη έχει επίσημη παρουσία, να υπάρχουν σε εμφανές 

σημείο.  

 Επιπλέον, να υπάρχουν σύνδεσμοι και με άλλες επίσημες 

ιστοσελίδες της πόλης που αφορούν σε εκδηλώσεις και όχι μόνο. 

 Σε κάθε υπο-μενού να παρουσιάζεται το λογότυπο της πόλης, ώστε 

να γίνει αναγνωρίσιμο και αγαπητό από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 

της πόλης. 

 Να είναι λειτουργικά σχεδιασμένη και εύχρηστη (καλό web design). 

 

3. Δημιουργία επίσημων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και διαχείριση του περιεχομένου τους 

Η επίσημη παρουσία της πόλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

αποτελεί παράγοντα εξίσου μεγάλης βαρύτητας, εφόσον ενισχύει την 

αλληλεπίδραση της πόλης με τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους 

επιχειρηματίες.  

Η σημαντικότερη παρότρυνση, αναφορικά με τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης από τους ιθύνοντες της πόλης, είναι οι λογαριασμοί 

τους να διατηρούνται ενεργοί και να προωθείται η διαδραστικότητα, πράγμα 

που σημαίνει:  

 Απόκτηση νέων funs/followers καθημερινά. 

 Συστηματική δημοσίευση tweets/posts σχετικά με τα νέα, τις 

δράσεις, τις εκδηλώσεις και τα δρώμενα της πόλης.  

 Άμεση απάντηση και σχολιασμός όλων των ερωτήσεων και 

ζητημάτων που απασχολούν τους ενδιαφερόμενους.  
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 Επικρότηση των θετικών σχολίων με like/favorite ή αναδημοσίευση 

με retweets/share. 

 Κοινοποίηση των εκδηλώσεων της πόλης με δημιουργία 

event/hashtag. 

 Εμπλουτισμός των σελίδων με εικόνες και βίντεο από τοπία και 

γωνιές της πόλης, καθώς και από εκδηλώσεις, δράσεις, έργα και 

πρόσωπα της πόλης.  

Επιπρόσθετα, συστήνεται στο δήμαρχο, που είναι ο επίσημος 

εκπρόσωπος της πόλης, να έχει προσωπικό λογαριασμό στο twitter ώστε να 

επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά άμεσα με τους πολίτες και κάθε 

ενδιαφερόμενο. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο η εμπιστοσύνη των πολιτών 

στο πρόσωπό του, και κατά επέκταση γενικά στη διοίκηση της πόλης.  

 

4.  Δημιουργία κινητών εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας 

Η πρόσφατη τεχνολογική τάση της εποχής για δημιουργία κινητών 

εφαρμογών με ποικίλες δυνατότητες για το χρήστη με σκοπό τη 

διευκόλυνση της καθημερινότητάς του, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στην εφαρμογή του e-city branding.  

Ένα πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μιας κινητής εφαρμογής που 

λειτουργεί ως οδηγός πόλης, περιλαμβάνοντας χάρτη με τους δρόμους, τους 

ποδηλατοδρόμους, τα σημεία στάθμευσης, τα αξιοθέατα της πόλης. 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι κινητές εφαρμογές που έχουν να κάνουν με τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία. Από εκεί και 

πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της, το είδος του 

τουρισμού και το επιχειρηματικό κοινό στο οποίο στοχεύει,  μπορούν να 

δημιουργηθούν και οι ανάλογες κινητές εφαρμογές.  

Ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση να συμμετέχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι στη 

δημιουργία κινητών εφαρμογών, δηλώνοντας τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

τους. Αυτό μπορεί να συμβεί, απαντώντας σε κάποιες κρίσιμες ερωτήσεις ή 

συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς καινοτομίας δημιουργώντας οι ίδιοι την 

δική τους κινητή εφαρμογή. 

 

5. Ενιαία πολιτική διαχείρισης του e-city brand 

Σε όλα τα διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 

εφαρμογή της e-city branding στρατηγικής, είναι απαραίτητο να 
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ακολουθείται μία ενιαία πολιτική διαχείρισης του e-city brand. Αυτό 

συνεπάγεται ότι η εικόνα και η ταυτότητα της πόλης που προβάλλεται στα 

διαδικτυακά μέσα είναι κοινή. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο επίσημο λογότυπο 

και το σύνθημα της πόλης πρέπει να προστατευτούν, ώστε να μην υπάρχουν 

ανταγωνιστικά τους και δημιουργούν σύγχυση στα κοινά-στόχους της e-city 

branding στρατηγικής. 

 

6. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 

Παράγοντας-κλειδί στην εφαρμογή του e-city branding είναι η 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Οποιοδήποτε μη επίσημο ιστολόγιο 

(blog), ιστοσελίδα ή λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

ασχολείται με την πόλη (στον ειδησεογραφικό, περιβαλλοντικό, τουριστικό, 

διαφημιστικό, εμπορικό κλάδο) να συνεργάζεται με τους επίσημους φορείς 

της πόλης, προβάλλοντας το λογότυπο και το σύνθημα πρωτίστως και 

δευτερευόντως τις επίσημες δράσεις της, που έχουν σχέση με τον κλάδο 

τους, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν και συνεργασίες για την 

ταυτόχρονη προβολή της πόλης και του αντίστοιχου ιδιωτικού φορέα ή 

επιχείρησης. 

 

7. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της e-city branding στρατηγικής  

Ο τελευταίος παράγοντας είναι καθοριστικός, καθώς με τη χρήση των 

νέων τεχνικών web analytics-social media analytics (που αναλύθηκαν 

παραπάνω), αξιολογείται η επιτυχία της εφαρμογής της e-city branding 

στρατηγικής. Αποφασίζεται συνακόλουθα, βάσει μετρήσεων και όχι 

ενστικτωδώς, η συνέχιση της e-city branding στρατηγικής ή ο 

επαναπροσδιορισμός της. 

 

8. Θέσπιση city-top-level domain (μελλοντικά)  

 Μελλοντικά, θα μπορούσε να προστεθεί και αυτός ο παράγοντας (στον 

οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς παραπάνω) στο μοντέλο. Θα αποτελέσει 

ισχυρό παράγοντα επιτυχίας του e-city branding, καθώς οι επίσημες 

ιστοσελίδες των πόλεων θα έχουν επέκταση τελεία και το όνομα της πόλης ή 

συντομογραφία του ονόματος της πόλης (όπως .thessaloniki ή .thess για την 

περίπτωση της Θεσσαλονίκης). Επιπλέον, τα email των υπαλλήλων του 
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δήμου, των κατοίκων και των επιχειρήσεων θα έχουν την ίδια επέκταση. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η μοναδικότητα της πόλης και η 

σύγχρονη εικόνα της, να καλλιεργηθεί η αίσθηση της κοινότητας και να 

ενισχυθεί η εξωτερική στρατηγική e-city branding.  

 

 Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται το μοντέλο με τους επτά κρίσιμους 

παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής της e-city branding στρατηγικής (επτά είναι οι 

κύριοι παράγοντες· ο τελευταίος μπορεί να προστεθεί στο μέλλον με την έναρξη της 

εφαρμογής του). 

 Πίνακας 7: Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας εφαρμογής e-city branding. 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας εφαρμογής e-city branding 

στρατηγικής 

1. Ομάδα σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικτυακών εφαρμογών 

2. Κατασκευή  επίσημης ιστοσελίδας της πόλης και διαχείριση του 

περιεχομένου της 

3. Δημιουργία επίσημων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και διαχείριση του περιεχομένου τους 

4.  Δημιουργία κινητών εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας 

5. Ενιαία πολιτική διαχείρισης του e-city brand 

6. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 

7. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της e-city branding στρατηγικής  

8. Θέσπιση city-top-level domain (μελλοντικά)  

 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, αξίζει να σημειώσουμε ότι το city branding είναι 

μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα, η οποία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε 

στη συνέχεια να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Με την εξέλιξη, 

όμως, της τεχνολογίας και την εφαρμογή του e-city branding ως αναπόσπαστο κομμάτι 

του city branding, ο χρόνος αυτός συντομεύει και η επικοινωνία με τον έξω κόσμο 

γίνεται πιο άμεσα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σε πιο διευρυμένα κοινά-

στόχους. Εξάλλου, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι με τη χρήση των διαδικτυακών 

εργαλείων επικοινωνίας αποκτούμε τη δυνατότητα να απευθυνόμαστε σε μια 

παγκόσμια αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

Μελέτη Περιπτώσεων Εφαρμογής City Branding και e-City Branding 

- Μελέτη της Πόλης της Θεσσαλονίκης 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι περιπτώσεις εφαρμογής city branding και e-

city branding των πόλεων της Νέας Υόρκης, του Παρισιού και της Θεσσαλονίκης.  

Το Παρίσι και η Νέα Υόρκη επιλέγονται για μελέτη, γιατί θεωρούνται 

επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής καλού city branding, γεγονός που αποδεικνύεται 

και από την κατάταξή τους στις λίστες που αναφέραμε στο τρίτο κεφάλαιο. 

Συγκεκριμένα, το Παρίσι βρίσκεται πρώτο στην κατάταξη που προκύπτει από το City 

Brands Index για το 2011 και η Νέα Υόρκη τέταρτη. Επίσης, σύμφωνα με το Saffron 

European City Brand Barometer το Παρίσι βρίσκεται πρώτο και στον πίνακα 

αποτελεσμάτων μέτρησης της δύναμης των περιουσιακών στοιχείων και στον πίνακα 

αποτελεσμάτων μέτρησης της δύναμης του city brand. Ένας ακόμα λόγος που 

επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ότι, αναφορικά με τη διαδικτυακή τους 

δραστηριότητα, αποτελούν τις πιο πρωτοπόρες και ενεργές πόλεις στον κόσμο. Ακόμα, 

κρίθηκε σωστό να εξεταστούν μία ευρωπαϊκή και μία αμερικάνικη πόλη.  

Το κεφάλαιο κλείνει με τη διεξοδική μελέτη της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Παρόλο που δεν είναι η πρωτεύουσα της χώρας, ούτε ανήκει στην ίδια τάξη μεγέθους 

σχετικά με τον πληθυσμό, την έκταση και την ανάπτυξη με τις προαναφερθείσες πόλεις, 

πρόκειται για την πόλη στην οποία ζούμε και για την οποία ενδιαφερόμαστε, γι’ αυτό 

και την εξετάζουμε σε αυτήν εδώ την εργασία.  

Η μελέτη των περιπτώσεων ακολουθεί την εξής δομή: Αρχικά, περιγράφεται η 

βασική ταυτότητα της πόλης συνοδευόμενη από μερικές γενικές πληροφορίες. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζεται το city brand της πόλης και οι city branding στρατηγικές 

διαδικασίες που πραγματοποιούνται ανά καιρούς. Έπειτα, απαριθμούνται ενδεικτικά 

κάποιες εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, που αποτελούν πλέον μία 

γνώριμη αστική τάση, εφόσον μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα οικονομικής και 

κοινωνικής αναζωογόνησης της περιοχής. Τέλος, μελετάται η διαδικτυακή 

δραστηριότητα της πόλης, με βάση το μοντέλο που κατασκευάσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Ουσιαστικά, εξετάζεται η εφαρμογή των παραγόντων επιτυχίας της 

εφαρμογής της e-city branding στρατηγικής στις συγκεκριμένες πόλεις. 
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5.1 Νέα Υόρκη 

5.1.1 Ταυτότητα της πόλης και γενικές πληροφορίες 

Η Νέα Υόρκη θεωρείται ως το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της 

Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Διαθέτει πολλά αξιοθέατα, περίπου 500 γκαλερί τέχνης, 

150 μουσεία, πάνω από 100 θέατρα, δεκάδες εμπορικά καταστήματα και 17.000 

εστιατόρια. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το Άγαλμα της Ελευθερίας, η γέφυρα του 

Μπρούκλιν, το Central Park, η Times Square, το Empire State Building, το 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MoMA). 

Πρόκειται για μια μνημειακή πόλη αλλά ταυτόχρονα και για την Μέκκα του εμπορίου. 

Περίπου 10,3 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη, 

σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, και κατέχει την τέταρτη θέση στη 

λίστα για το 2011. 

Κάθε κάτοικος που περπατάει και μιλάει είναι μία διαφήμιση για το brand της 

πόλης. Η Νέα Υόρκη απολαμβάνει το πλεονέκτημα των πιστών κατοίκων, που με 

συνέπεια βοηθούν στην ενίσχυση της θετικής εικόνας της πόλης. 

Τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου αποτέλεσαν πλήγμα για την πόλη και το 

brand της. Τα τραγικά γεγονότα εκείνης της ημέρας έδειξαν σε όλο τον κόσμο μια 

πλευρά της Νέας Υόρκης που δεν υπήρχε πριν. Το εκ νέου ‘χτίσιμο’ της αίσθησης της 

κοινότητας στην πόλη ήταν ζωτικής σημασίας, δείχνοντας στον υπόλοιπο κόσμο ότι η 

Νέα Υόρκη είχε επιζήσει. 

5.1.2 Το city brand της Νέας Υόρκης  

Πρόκειται για μία πόλη με 

ξεχωριστό branding, το οποίο έχει τις 

απαρχές του στο 1970, όταν η διοίκηση της 

πόλης αποφάσισε ότι η προώθηση του τουρισμού θα πρέπει να συμβάλει στην 

αντιστάθμιση της ύφεσης, και ζήτησε από την Ad Agency Wells, Rich and Greene και 

τον υπεύθυνο γραφιστικών Milton Glaser να αναπτύξουν μια εκστρατεία. Το 

αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του συνθήματος ‘I Love NY’, το οποίο και εξακολουθεί 

να είναι τo πιο αναγνωρισμένο και επιτυχημένο λογότυπο στην ιστορία του branding 

γενικά και του city branding ειδικά. Το ‘I LOVE NEW YORK’ είναι πλέον το επίσημο 
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σύνθημα ολόκληρης της πολιτείας της Νέας Υόρκης και χρησιμοποιείται ακόμα και 

σήμερα για την προώθησή της.  

Η πόλη της Νέας Υόρκης είναι επίσης γνωστή ως ‘Big Apple’, ‘Gotham’, 

‘Κέντρο του κόσμου’, ‘Η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται’, ‘Πρωτεύουσα όλου του 

κόσμου’. Ο δήμαρχος Bloomberg έχει πει χαρακτηριστικά ότι η Νέα Υόρκη είναι ένα 

‘πολυτελές brand’ με αναξιοποίητες δυνατότητες. Παρόλο που πρόκειται πιθανότατα 

για την πιο γνωστή πόλη στον πλανήτη, ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός σε σημείο που 

η πόλη δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αδρανής. Η διατήρηση ενός ισχυρού brand 

είναι απαραίτητη για τη συνεχιζόμενη επιτυχία της (Winfield-Pfefferkorn, 2005). 

5.1.3 Εκδηλώσεις  

Πλήθος εκδηλώσεων (events), που ενισχύουν το brand ‘της πόλης που ποτέ δεν 

κοιμάται’, προσελκύουν επισκέπτες, αυξάνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών 

παγκοσμίως και ενισχύουν την αίσθηση της κοινότητας στους κατοίκους, λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια του έτους στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει και το αντίστοιχο Γραφείο 

Συντονισμού και Διοίκησης των Εκδηλώσεων της Πόλης (Office of Citywide Event 

Coordination and Management - CECM ). Οι πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο είναι οι εξής:  

Chinese Lunar New Year: η έλευση του νέου κινέζικου σεληνιακού έτους στη Νέα 

Υόρκη γιορτάζεται με μια παρέλαση στο πάρκο του Ρούσβελτ και είναι μία από τις πιο 

εντυπωσιακές εκδηλώσεις του έτους, η οποία συνοδεύεται από μια δραματική έκρηξη 

κροτίδων.  

Winter Fashion Week: πρόκειται για μία εβδομαδιαία γιορτή στην οποία συμμετέχουν 

πάνω από 70 σχεδιαστές με ρούχα υψηλής ραπτικής. Είναι ένα από τα πιο κοσμικά 

γεγονότα στη Νέα Υόρκη.  

New Years Eve in Times Square: αποτελεί το πολυαναμενόμενο γεγονός της χρονιάς 

για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.  

Tribeca Film Festival: λαμβάνει χώρα από το 2002 και αποτελεί μια ευκαιρία ώστε να 

προωθήσουν τη Νέα Υόρκη ως ένα σημαντικό προορισμό για τον κινηματογράφο. 

Macy’s Thanksgiving Day Parade: είναι μια εικονική αναπαράσταση των Ευχαριστιών 

στην Αμερική με μπαλόνια και άρματα που δίνει το έναυσμα για την περίοδο των 

γιορτών στη Νέα Υόρκη. 
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Rockefeller Center Tree Lighting: ο φωτισμός του πανύψηλου χριστουγεννιάτικου 

δέντρου στο κέντρο της πλατείας Ροκφέλερ αποτελεί μια ελκυστική δραστηριότητα της 

πόλης την περίοδο των εορτών.  

NYC Wine and Food Festival: οι λάτρεις του καλού φαγητού από όλο το Μανχάταν 

μαζεύονται και γιορτάζουν την καλή κουζίνα της Νέας Υόρκης με ζωντανές επιδείξεις, 

γευσιγνωσία και συζητήσεις περί γαστρονομίας. 

West Indian Day Carnival: η πιο ζωντανή εκδήλωση, στην οποία συγκεντρώνονται 

κάθε Σεπτέμβρη στους δρόμους του Μπρούκλιν τρία εκατομμύρια καρναβαλιστές.  

Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Benefit: ένα φιλανθρωπικό γκαλά 

στη μνήμη του σχεδιαστή Alexander McQueen. 

Martin Luther King Jr. Day Parade: μία από τις πιο δημοφιλείς παρελάσεις της πόλης 

με απίστευτα άρματα, μουσικούς, διαδηλωτές και άλλες διασκεδαστικές 

δραστηριότητες (Free, 2012).  

5.1.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας e-city branding – εφαρμογή μοντέλου 

Ομάδα σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικτυακών εφαρμογών 

Λειτουργεί το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Department of 

Information Technology and Telecommunications - DoITT), το οποίο είναι 

προσηλωμένο στην αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, 

υποδομών, τηλεπικοινωνιών στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης και 

τους επισκέπτες. Εξυπηρετεί ένα τεράστιο δίκτυο 120 οργανισμών, συμβουλίων και 

γραφείων, πάνω από 8.000.000 κατοίκους, 300.000 εργαζόμενους και 230.000 

επιχειρήσεις κάθε μέρα - και περίπου 50 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Με 

περισσότερους από 1.200 υπαλλήλους σε επτά σημεία και ένα λειτουργικό 

προϋπολογισμό των 440 εκατ. δολαρίων, παρέχει στους Νεοϋορκέζους και τους 

οργανισμούς που τους υπηρετούν καινοτόμες και προσβάσιμες τεχνολογικές λύσεις. 

Όσον αφορά στην ανανέωση και διαχείριση του περιεχομένου των διαδικτυακών 

εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της e-city branding στρατηγικής, 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με όλα τα τμήματα της πόλης. 

 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

55 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

Ιστοσελίδες 

 Η επίσημη ιστοσελίδα της πόλης της Νέας Υόρκης www.nyc.gov είναι πλήρως 

οργανωμένη με πληροφορίες, ενημερωμένη από τα τρέχοντα νέα της πόλης και 

χρηστική. Το περιεχόμενό της οργανώνεται με βάση τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη της 

πόλης. Το βασικό μενού, λοιπόν, αποτελείται από τις εξής ενότητες: κάτοικοι, 

επιχειρήσεις, επισκέπτες, διοίκηση, γραφείο δημάρχου. Υπάρχουν, επίσης, σύνδεσμοι 

που οδηγούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η πόλη έχει επίσημη παρουσία.  

 

Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της πόλης της Νέας 

Υόρκης (http://www.nyc.gov/html/index.html). 

 

Επιπλέον, η ιστοσελίδα www.nycgo.com αποτελεί τον επίσημο οδηγό της πόλης 

της Νέας Υόρκης αναφορικά με τα αξιοθέατα, την εστίαση, τα ξενοδοχεία και τα 

πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος στην πόλη. Σε επίπεδο πολιτείας, λειτουργούν η 

επίσημη ιστοσελίδα της πολιτείας της Νέας Υόρκης www.ny.gov και η επίσημη 

ιστοσελίδα της πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον τουρισμό www.iloveny.com.  

 

http://www.nyc.gov/
http://www.nyc.gov/html/index.html
http://www.nycgo.com/
http://www.ny.gov/
http://www.iloveny.com/


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

56 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της πολιτείας 

της Νέας Υόρκης για τον τουρισμό (www.iloveny.com). 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Twitter, facebook, tumblr, foursquare, YouTube, flickr είναι τα κυριότερα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία η πόλη έχει επίσημη παρουσία. Συγκεκριμένα, στο 

twitter έχει 56.204 followers και στο facebook 51.214 likes (πρόσβαση στις 

12/01/2013). Το γραφείο του δημάρχου έχει ξεχωριστή παρουσία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο ίδιος ο δήμαρχος Michael Bloomberg έχει 

προσωπικό λογαριασμό στο twitter για να επικοινωνεί με τους πολίτες. Μάλιστα, 

σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το City Mayors Foundation το Νοέμβριο του 2012, 

κατέχει τη δεύτερη θέση σε δημοφιλία με 389.900 followers, ανάμεσα σε 44 δημάρχους 

των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν λογαριασμό στο twitter.  

Επιπρόσθετα, ο οδηγός www.nycgo.com έχει επίσημο λογαριασμό στο twitter 

με 72.507 followers και στο facebook με 57.451 likes, καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα 

της πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον τουρισμό www.iloveny.com με 1.180.308 likes 

στο facebook και με 153.055 followers στο twitter (πρόσβαση στις 12/01/2013). 

 

http://www.iloveny.com/
http://www.nycgo.com/
http://www.iloveny.com/
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Κινητές εφαρμογές  

Τον Ιούνιο του 2009 η Νέα Υόρκη είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο που 

ξεκίνησε μια κινητή εφαρμογή και συγκεκριμένα την NYC 311 (αιτήσεις υπηρεσιών) 

αρχικά για iOS και αργότερα για Android λειτουργικά συστήματα. Η εφαρμογή 

υποστηρίζει αρκετούς τύπους υπηρεσιών όπως: καλωδιακή τηλεόραση και κοινόχρηστα 

τηλέφωνα, καταγγελίες καταναλωτών για κατεστραμμένα ή ελαττωματικά προϊόντα, 

παραπλανητική διαφήμιση, τιμές, παράπονα για εστιατόρια, οδοί ή συνθήκες 

πεζοδρομίων όπως λακκούβες, πινακίδες, φώτα, προβλήματα παρκόμετρου, 

κατεστραμμένες στάσεις λεωφορείου, συνθήκες πάρκων για ζώα, συντήρηση ή 

εγκατάσταση και παραβιάσεις κανόνων, ζημία δέντρων, καταγγελίες ταξί. 

Μεταγενέστερα ένας μεγάλος αριθμός επίσημων κινητών εφαρμογών 

δημιουργήθηκε,  που αφορούν στην υγεία, την διασκέδαση, την καθαριότητα, το 

περιβάλλον και τις μεταφορές, οι σημαντικότερες από τις οποίες φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα.   

 

 

Εικόνα 6: Επίσημες κινητές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για χρήση στην 

πόλη της Νέας Υόρκης (www.nyc.gov/html/digital/html/apps/apps.shtml). 

 

http://www.nyc.gov/html/digital/html/apps/apps.shtml
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Ενιαία πολιτική διαχείρισης e-city brand 

Η Νέα Υόρκη χαρακτηρίζεται από την οργανωμένη, κοινή πολιτική διαχείρισης 

του brand της πόλης στο διαδίκτυο. Η ταυτότητα και η εικόνα της πόλης συνάδουν σε 

όλα τα διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της e-city 

branding στρατηγικής της. 

Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 

Είναι έντονη και πολύπλευρη η συνεργασία του δήμου της Νέας Υόρκης με 

τους επαγγελματίες ιδιώτες σε όλους τους τομείς. Επιχειρήσεις όλων των κλάδων, 

εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια συνεργάζονται με τους φορείς της πόλης για 

διάφορους σκοπούς.  

 

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της e-city branding στρατηγικής  

 

Προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η χρηστικότητα του δικτυακού 

τόπου, η πόλη της Νέας Υόρκης συλλέγει αυτόματα διάφορες κατηγορίες πληροφοριών 

από τους χρήστες (όπως την IP, το Domain Name, τον τύπο του προγράμματος 

περιήγησης που χρησιμοποιείται, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τις σελίδες του 

δικτυακού τόπου που επισκέφτηκε και τυχόν εφαρμογές που χρησιμοποίησε, το URL 

της ιστοσελίδας που ο χρήστης επισκέφθηκε προηγουμένως σε περίπτωση που ο 

χρήστης δε συνδέθηκε άμεσα στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας το www.nyc.gov). 

Επίσης, χρησιμοποιούνται cookies, για να διακρίνουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας 

μεταξύ τους και να ιχνηλατούνται στοιχεία και πληροφορίες κατά τη διάρκεια 

πολλαπλών επισκέψεων σε αυτήν, τα οποία έπειτα αναλύονται, ώστε να αξιολογηθεί η 

χρήση της ιστοσελίδας. Παρόμοιες μετρήσεις λαμβάνουν χώρα και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 

5.2 Παρίσι 

5.2.1 Ταυτότητα της πόλης και γενικές πληροφορίες 

Το Παρίσι, γνωστό και ως η ‘Πόλη του Φωτός’ (City of Lights) αφού 

φωτίζονται περίπου 155 μνημεία κάθε βράδυ μαζί με 11.000 φώτα στον δρόμο, είναι 

διάσημο σε όλο τον κόσμο για την πνευματική υπεροχή του, την όμορφη εμφάνισή του 

και το ρομαντισμό που αποπνέει. Αναγνωρίζεται ως το τέλειο παράδειγμα του 

κοσμοπολιτισμού, μετατρέποντας τη ζωή της πόλης σχεδόν σε μια μορφή τέχνης.  

http://www.nyc.gov/
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Το Παρίσι κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα των πιο επισκέψιμων πόλεων στον 

κόσμο με 15,6 εκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για το 2011. Ο τουρισμός, λοιπόν, είναι μακράν η 

μεγαλύτερη πηγή εσόδων για την πόλη.  

5.2.2 Το city brand του Παρισιού 

Το ισχυρό brand της πόλης της ομορφιάς και του 

φωτός ενισχύεται συνεχώς όχι μόνο από τους ίδιους τους 

Παριζιάνους αλλά και από τη φυσική αρχιτεκτονική του, τη 

μαγευτική ιστορία του και τα άπειρα αξιοθέατά του, τα 

σημαντικότερα εκ των οποίων είναι: o Πύργος του Άιφελ, 

η Αψίδα του Θριάμβου, η Παναγία των Παρισίων, τα μουσεία 

του Λούβρου και του Πικάσο, το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, η Disneyland. Το 

Παρίσι είναι επίσης γνωστό για τη βιομηχανία της μόδας και για την παραγωγή ειδών 

πολυτελείας.  

Παρά τις πολλές αναποδιές που έχουν συμβεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, όπως ο 

πόλεμος, το πολιτικό τοπίο και η οικονομία, το Παρίσι εξακολουθεί να διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά ενός ισχυρού brand. Προωθεί με συνέπεια τη μοναδική προσωπικότητά 

του, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους, την ιστορία, την οικονομία, τα αξιοθέατα και τις 

αξίες του. Αυτές οι ιδιότητες το καθιστούν ως ένα από τα πλέον ηχηρά city brands στον 

κόσμο (Winfield-Pfefferkorn, 2005). 

5.2.3 Εκδηλώσεις  

Στο Παρίσι κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου διοργανώνονται τακτικές και 

έκτακτες εκδηλώσεις, εκθέσεις, αθλητικά γεγονότα, συναυλίες που ελκύουν κατοίκους 

και επισκέπτες και ενισχύουν ακόμα περισσότερο το brand της πόλης της τέχνης, του 

θεάματος, της μόδας και του κοσμοπολιτισμού. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

Fête de la Musique: τον Ιούνιο, τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους, πάνω από 200.000 

άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους του Παρισιού για να γιορτάσουν το θερινό 

ηλιοστάσιο, τη ζωή και τη μουσική. Μια βραδιά μουσικής με συγκροτήματα στις 

γωνίες των δρόμων και στα μπαρ, κατά τη διάρκεια της οποίας ολόκληρη η πόλη 

μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρτι. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%B9%CF%86%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B7
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Paris Fashion Week: η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, στην πόλη που ορίζεται η υψηλή 

ραπτική, είναι μεγάλο γεγονός. 

Night of museums: για ένα βράδυ την άνοιξη, κάθε μουσείο στο Παρίσι ανοίγει τις πόρτες 

του με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση ξεκίνησε από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού το 

2005, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εκτίμηση στην τέχνη και τον πολιτισμό. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της νύχτας περίπου 1000 μουσεία σε όλη τη Γαλλία και την Ευρώπη, 

συμπεριλαμβανομένων αρκετών εκατοντάδων στο Παρίσι, διοργανώνουν συζητήσεις, 

διαλέξεις τέχνης και εκθέσεις. 

French Open Tennis Championship at Roland Garros: Το μεγάλο τουρνουά τένις της 

Γαλλίας πραγματοποιείται συνήθως το Μάιο στα χωμάτινα γήπεδα του σταδίου του Roland 

Garros και παρακολουθείται μετά μανίας από το γαλλικό κοινό. Για όσους δεν καταφέρουν 

να πάρουν εισιτήριο, μια γιγαντιαία οθόνη στο προαύλιο του Δημαρχείου του Παρισιού 

μεταδίδει όλα τα παιχνίδια ζωντανά (http://en.parisinfo.com/the-top-events-in-2013). 

5.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας e-city branding – εφαρμογή μοντέλου 

Ομάδα σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικτυακών εφαρμογών 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές της ιστοσελίδας της πόλης του Παρισιού 

διαχειρίζεται από το Τμήμα Ψηφιακών Πληροφοριών και Επικοινωνίας του Παρισιού 

(Direction de l'information et de la communication - DICOM). Η ενημέρωση του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας πραγματοποιείται από όλα τα τμήματα της πόλης με την 

καθοδήγηση του Ψηφιακού Τμήματος και με τη βοήθεια του Τμήματος Επικοινωνίας 

της πόλης. Η τεχνική συντήρηση και στέγαση παρέχεται από το Τμήμα Συστημάτων 

και Τεχνολογιών Πληροφορικής (Direction des systèmes et technologies de 

l'information -DSTI). 

Ιστοσελίδες 

Η επίσημη ιστοσελίδα της πόλης του Παρισιού, www.paris.fr, είναι πλούσια σε 

περιεχόμενο και άκρως χρηστική. Το βασικό μενού κατηγοριοποιεί τα ζητήματα της 

πόλης ως εξής: επικαιρότητα, πολιτική, πρακτικά ζητήματα και αναψυχή. Παρέχει 

συνδέσμους με το επίσημο blog του Παρισιού blogs.paris.fr, το οποίο οδηγεί σε 

επιμέρους blogs που αφορούν σε διάφορα ζητήματα της πόλης, καθώς επίσης και με τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία έχει επίσημη παρουσία η πόλη.  

http://en.parisinfo.com/the-top-events-in-2013
http://www.paris.fr/
http://www.blogs.paris.fr/
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Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της πόλης του 

Παρισιού (http://www.paris.fr/). 

 

Επιπλέον, το Παρίσι έχει ξεχωριστή επίσημη ιστοσελίδα για το Γραφείο 

Τουρισμού και Συνεδρίων, την www.parisinfo.com, που ενημερώνει κάθε επισκέπτη 

της πόλης για τα αξιοθέατα, τις τρέχουσες εκδηλώσεις, τα συνέδρια, τα ξενοδοχεία, τα 

εστιατόρια, την αγορά και προσφέρει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται 

χρήσιμη, όπως χάρτες της πόλης. 

http://www.paris.fr/
http://www.parisinfo.com/
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Εικόνα 8: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του 

Παρισιού για τον τουρισμό (www.parisinfo.com). 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η σελίδα του Παρισιού στο facebook είναι πολύ ισχυρή, εφόσον συγκεντρώνει 

2.108.203 likes, ενώ στο twitter έχει 44.783 followers, και ιδιαίτερα ενεργή με πληθώρα 

από posts και tweets αντίστοιχα. Η ιστοσελίδα για το Γραφείο Τουρισμού και 

Συνεδρίων έχει επίσης επίσημη παρουσία στο facebook με 47.033 likes και στο twitter 

με 3.107 followers (πρόσβαση στις 12/01/2013).  

Κινητές εφαρμογές 

Το Παρίσι έχει δημιουργήσει μία πληθώρα κινητών εφαρμογών που αφορούν σε 

διάφορα ζητήματα της πόλης, όπως το μετρό, τα ταξί, τα μουσεία, τα εστιατόρια, το 

πάρκινγκ, τις πισίνες, τον τουρισμό, την ιστορία της πόλης, τα ψώνια. Ενδεικτικά, 

παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα κάποιες από αυτές. Όλες οι κινητές εφαρμογές 

είναι διαθέσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο στο micro site: www.parisapps.paris.fr της 

βασικής ιστοσελίδας της διοίκησης του Παρισιού.  

http://www.parisinfo.com/
http://www.parisapps.paris.fr/
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Εικόνα 9: Κινητές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για χρήση στην πόλη του 

Παρισιού (http://parisapps.paris.fr/les_plus_redaction/Apple/all). 

Ενιαία πολιτική διαχείρισης e-city brand 

Το Παρίσι ακολουθεί μία ενιαία πολιτική διαχείρισης του brand της πόλης στο 

διαδίκτυο με επιτυχία. Η ταυτότητα και η εικόνα της πόλης προβάλλονται υπό ένα 

κοινό πλαίσιο στα διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 

e-city branding στρατηγικής της. 

Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 

Υφίσταται ισχυρή συνεργασία της πόλης του Παρισιού με τους επιχειρηματίες 

του ιδιωτικού τομέα. Επιχειρήσεις θεάματος, εστίασης, εμπορικές, οικονομικές 

συνεργάζονται με τους φορείς της πόλης και καρπώνονται κοινά οφέλη και οι δύο 

πλευρές. 

 

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της e-city branding στρατηγικής  

Η πόλη του Παρισιού προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας της, μετρά τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, 

και πόσο συχνά επιστρέφουν σε αυτήν. Χρησιμοποιούνται cookies που αποθηκεύουν 

και μεταδίδουν δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Google για να αξιολογήσει τη 

http://parisapps.paris.fr/les_plus_redaction/Apple/all
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χρήση της ιστοσελίδας και να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητά της. 

Παρόμοιες μετρήσεις λαμβάνουν χώρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

5.3  Θεσσαλονίκη 

5.3.1 Ταυτότητα της πόλης και γενικές πληροφορίες 

Ποια είναι η Θεσσαλονίκη; Η πόλη των πανεπιστημίων, της έρευνας και της 

νεανικής επιχειρηματικότητας; H πόλη των βυζαντινών μνημείων, των Κάστρων και 

του Λευκού Πύργου; Η πόλη των εκθέσεων, του λιμανιού και των συνεδρίων; Ένας 

τουριστικός προορισμός γνωστός για την ιστορία, την οινογνωσία, τις γεύσεις και τις 

παραλίες; Ποια είναι τα σύμβολά της; Ο Λευκός Πύργος, ο πύργος του ΟΤΕ, η πλατεία 

Άθωνος, τα Λαδάδικα ή η πλατεία Αριστοτέλους που ‘ταξίδεψε’ στον κόσμο με τη 

βότκα Absolute; Ποια είναι η θέση της Βαλαωρίτου και του Βαρδάρη στην εικόνα της; 

Πως θέλει να την αντιλαμβάνονται; Ποιές εικόνες και ποιά μηνύματα θα στείλει για να 

το πετύχει;  

Πρόκειται για μία πόλη με μεγάλες δυνατότητες που αν τις εκμεταλλευτεί, 

εφαρμόζοντας μία ολοκληρωμένη στρατηγική city branding και e-city branding 

αποφασίζοντας τις προτεραιότητες, ξεχωρίζοντας το κεντρικό ενδιαφέρον από τα 

περιφερειακά και δίνοντας τον τόνο στην επικοινωνία της πόλης, έχει πιθανότητες να 

μετατραπεί σε έναν τόπο έλξης παγκοσμίως. Αυτό αποδεικνύεται και από την κατάταξή 

της στους πίνακες αποτελεσμάτων του Saffron European City Brand Barometer. 

Συγκεκριμένα, η δύναμη των περιουσιακών της στοιχείων βαθμολογήθηκε με 62 

πόντους (πάνω από τον μέσο όρο των 60 βαθμών) ενώ η δύναμη του city brand με 41 

πόντους (αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των 59 βαθμών). Αυτό συνεπάγεται ότι η 

Θεσσαλονίκη έχει πολύ χειρότερη brand εικόνα και ελάχιστη αναγνωρισιμότητα από 

αυτό που της αξίζει, βάσει των περιουσιακών της στοιχείων. Στην ουσία, υπάρχει το 

‘προϊόν’, αλλά όχι το branding. 

Ανταγωνιστική πόλη της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά κυρίως στον τουρισμό 

αλλά κατά επέκταση και στην προσέλκυση επιχειρηματιών, θεωρείται η Αττάλεια 

(Antalya) στην Τουρκία. Είναι μία πόλη με πολλές ομοιότητες με τη Θεσσαλονίκη. 

Έχουν παρόμοιο πληθυσμό, είναι παραθαλάσσιες και έχουν πλήθος βυζαντινών 

μνημείων και εκκλησιών (η πόλη μας έχει πολύ περισσότερα). Η διαφορά έγκειται στο 

γεγονός ότι η Αττάλεια έχει έντονο θρησκευτικό τουρισμό. Είναι εντυπωσιακό ότι 

πρόκειται για την τρίτη πιο επισκέψιμη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με τον αριθμό των 
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διεθνών αφίξεων για το 2011, με 10,5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο (στοιχεία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού). Πληροφοριακά, πρώτη πόλη στη λίστα είναι το 

Παρίσι, δεύτερη το Λονδίνο και τέταρτη η Νέα Υόρκη. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να 

γεννά προβληματισμούς στους ιθύνοντες της πόλης. 

5.3.2 Το city brand της Θεσσαλονίκης 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος city branding για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης κρίθηκε απαραίτητη από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και 

Μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης, ώστε να αντεπεξέλθει στον εντεινόμενο παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. Οι εταιρείες που ανέλαβαν αυτό το σημαντικό έργο στις αρχές του 2011 

και το παρουσίασαν τον Μάρτιο του 2012 είναι η Brandexcel/CBX και η Colibri 

συστήνοντας την Κοινοπραξία ‘Thessaloniki City Branding’. 

Με την εφαρμογή του city branding δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 

εκπόνηση μιας στοχευμένης branding στρατηγικής, αλλά και χρήσιμα εργαλεία για τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εντός και εκτός της πόλης, ώστε σε κάθε 

επικοινωνιακή ευκαιρία να αποτυπώνεται η προαποφασισμένη εικόνα της 

Θεσσαλονίκης και να αποφεύγεται η σημερινή σύγχυση αυτοαναιρούμενων ή 

συγκρουόμενων μηνυμάτων.  

Οι στόχοι του branding προγράμματος της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 

Κοινοπραξία, είναι: 

 η δημιουργία μιας ισχυρής και ξεχωριστής ταυτότητας για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, 

 η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της πόλης,  

 η αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού και  

 η άνθηση της οικονομίας της Θεσσαλονίκης. 

 

Τα βασικά στάδια του Thessaloniki City Branding είναι: 

1. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης - προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που 

αποδίδουν την ταυτότητα της πόλης, των πρακτικών του παρελθόντος και των 

αναγκών του brand. 

2. Προσδιορισμός της στρατηγικής, καθορισμός των στόχων και των αξιών. 

3. Δημιουργικές προτάσεις, οπτικοποίηση των μηνυμάτων. 
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Σχετικά με τη μεθοδολογία, το πρώτο βήμα ήταν οι συνεντεύξεις με στελέχη 

σημαντικών οργανισμών της πόλης, ώστε να γίνουν κατανοητές οι θέσεις και οι 

απόψεις τους σχετικά με την ταυτότητα, το όραμα του brand, τους μακροπρόθεσμους 

και βραχυπρόθεσμούς στόχους. Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις ήταν αρκετά και 

χρήσιμα: οι συνεντευξιαζόμενοι συμφώνησαν ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει μικρή 

αναγνωρισιμότητα εκτός Ελλάδας και υποστήριξαν ότι η ανάγκη για τη δημιουργία 

μιας ισχυρής και διαφοροποιημένης εικόνας και ταυτότητας για την πόλη, θα 

συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας αλλά και της 

επισκεψιμότητας. 

Το δεύτερο βήμα ήταν η δημιουργία της branding στρατηγικής με τον 

προσδιορισμό των branding ευκαιριών, των αξιών του brand και των σχεδιαστικών 

παραμέτρων του brand.  

Οι branding ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός ισχυρού brand προσδιορίστηκαν 

ως εξής: 

 Δημιουργία μιας μοναδικής ταυτότητας (λογότυπο και σύνθημα) 

 Ομοιογενές branding για όλους τους οργανισμούς και όλες τις εκδηλώσεις 

 Υποστήριξη ενός brand, όπου είναι εφικτό, π.χ. Thessaloniki Food Festival 

 Σύνδεση της νέας ταυτότητας της πόλης με υπάρχοντα brands, π.χ. Δημήτρια 

 Οργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων σύμφωνα με τις αξίες του brand 

‘Thessaloniki’. 

 

Οι βασικές αξίες του brand προσδιορίστηκαν ως προς τον ανταγωνισμό, ως προς 

τη βασική ανάγκη του κοινού και ως προς την απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει 

πραγματικότητα η υπόσχεση του brand προς τα κοινά του (brand promise). Οι τρεις πιο 

σημαντικές αξίες, λοιπόν, της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι: 

1. Καλή ζωή    

Η Θεσσαλονίκη προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της μια καλή 

ζωή, όπου κυριαρχεί η φιλοξενία, η διασκέδαση, η χαρά και το καλό φαγητό. 

‘Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ξέρουν να ζουν και να φιλοξενούν.’ 

2. Μοναδική τοποθεσία  

Η τοποθεσία της Θεσσαλονίκης είναι μοναδική. Είναι μια πόλη χτισμένη πάνω 

στη θάλασσα, κοντά σε πολλές φυσικές ομορφιές όπως ο Όλυμπος. ‘Όταν είσαι 

στη Θεσσαλονίκη, βλέπεις κάθε στιγμή την ομορφιά γύρω σου.’ 
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3. Κέντρο Πολιτισμών  

Μια πόλη με παγκόσμια μοναδικό πολιτιστικό, θρησκευτικό και λαογραφικό 

πλούτο. ‘Η Θεσσαλονίκη είναι το σταυροδρόμι των πολιτισμών και η γενέτειρα 

μοντέρνων ιδεών’ 

  

Όσον αφορά στις σχεδιαστικές 

παραμέτρους, η νέα ταυτότητα της 

Θεσσαλονίκης πρέπει να επικοινωνεί τις 

αξίες του brand στο σύνολό τους (όνομα, 

σύνθημα, λογότυπο, γραφιστικά, 

εφαρμογές). Το σύνθημά της είναι το 

πρώτο σημείο επικοινωνίας και πρέπει να 

έχει ένα απλό και κατανοητό μήνυμα, το οποίο να χτίζει συναισθηματικό δεσμό. Το 

σύνθημα είναι ένα από τα πρωταρχικά και πλέον σημαντικά στοιχεία της εταιρικής 

ταυτότητας. Στόχος του είναι να ‘εξηγήσει’ απλά και κατανοητά, το όραμα του brand. 

Συνοδεύει το όνομα της πόλης της Θεσσαλονίκης, τοποθετώντας το brand στη 

συνείδηση του κοινού αλλά και ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Η σωστή χρήση και 

προβολή του συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενδυνάμωση του brand. Μετά από 

πολλές προτάσεις το τελικό σύνθημα (slogan) αποφασίστηκε να είναι το ‘Many stories, 

one heart’ – ‘Πολλές ιστορίες, μία καρδιά’, το οποίο επικοινωνεί την ιστορικότητα και 

πολυπολιτισμικότητα της πόλης. Η Θεσσαλονίκη έχει μοναδικές ιστορίες και εμπειρίες 

να αφηγηθεί. Σήμερα, η Θεσσαλονίκη είναι ενωμένη. Έχει ένα όραμα και μια καρδιά 

για την πόλη και τους επισκέπτες της. 

Το τρίτο βήμα της μεθοδολογίας συνίσταται στο δημιουργικό σχεδιασμό της 

νέας ταυτότητας της πόλης. O σχεδιασμός της οπτικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης 

διήρκεσε 4 μήνες και μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες φάσεις: 

 Έρευνα διεθνούς περιβάλλοντος 

 Συζητήσεις - εξοικείωση με την επικοινωνία της πόλης, προτάσεις, ιδέες 

 Επιλογή, ωρίμανση ιδεών  

 Προετοιμασία παρουσίασης, συμπλήρωση δοκιμαστικών εφαρμογών 

 Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων μετά την παρουσίαση 

 Ανάπτυξη εφαρμογών της τελικώς εγκεκριμένης λύσης 

 Διαχείριση brand  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν 61 χώρες και πόλεις 

παγκοσμίως, 18 άρθρα - δημοσιεύσεις και έρευνες σχετικές με το destination branding 

και την αναγνωρισιμότητα των brand προορισμών. Σχεδιάστηκαν και αξιολογήθηκαν 

46 διαφορετικά σχέδια - προτάσεις και 101 χρωματικές και σχεδιαστικές παραλλαγές 

για 2 από αυτά. Αξιολογήθηκαν 43 γραμματοσειρές για το βασικό λογότυπο και 7 για 

το tagline. Για τις βασικές σχεδιαστικές εργασίες απαιτήθηκαν 495 ανθρωποώρες και 

στην ομάδα συμμετείχαν 6 designers και 1 κειμενογράφος (www.realpolitics.gr). 

5.3.3 Εκδηλώσεις  

Η Θεσσαλονίκη, υπό το πρίσμα της ενδυνάμωσης του brand της τόσο εσωτερικά 

(για τους κατοίκους της) όσο και εξωτερικά (για τουρίστες, επενδυτές, δυνητικούς 

κατοίκους) δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ήδη υπάρχουσες εκδηλώσεις της και σχεδιάζει 

νέες συνεχώς. Δημήτρια, Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

Νεολαίας 2014, Φεστιβάλ Γαστρονομίας, Θεσσαλονίκη 2012, WOMEX, ΔΕΘ είναι 

μερικές από αυτές και περιγράφονται περιληπτικά παρακάτω. 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης είναι το κορυφαίο φεστιβάλ κινηματογράφου της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, το βήμα παρουσίασης της ετήσιας ελληνικής παραγωγής και το πρωτεύον και 

παλαιότερο φεστιβάλ στα Βαλκάνια για τις δημιουργίες νεοεμφανιζόμενων 

κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο. Εγκαινιάστηκε το 1960 ως Εβδομάδα 

Ελληνικού Κινηματογράφου και από το 1992 έγινε διεθνές, περιλαμβάνοντας 

Διαγωνιστικό Τμήμα ταινιών μεγάλου μήκους πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών με 

την πρώτη ή τη δεύτερή τους ταινία (www.filmfestival.gr).  

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014: Στις 18 Νοεμβρίου 2011 η Θεσσαλονίκη 

εξασφάλισε τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, που σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν τον τίτλο για ένα έτος σε πόλεις που παρουσιάζουν ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, ιδεών, προτάσεων και συνεργασίας για τους νέους 

σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Οι στόχοι του Θεσμού είναι η προώθηση της 

ενδοευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των νέων, η βελτίωση 

της καθημερινότητάς τους στην πόλη σε μακροπρόθεσμη 

βάση, η συμμετοχή της νεολαίας στο σχεδιασμό και την 

http://www.realpolitics.gr/
http://www.filmfestival.gr/


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

69 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

υλοποίηση των σχεδίων για κάθε πρωτεύουσα νεολαίας καθώς και η διασφάλιση ότι οι 

νέοι ενημερώνονται και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και στις ευκαιρίες για ένα 

καλύτερο μέλλον, η αύξηση του διεθνούς κύρους και κατά συνέπεια η αύξηση του 

Τουρισμού.   

 Ο Θεσμός της Ε.Y.C. πρωτοεμφανίστηκε το 2009 με πρώτη Πρωτεύουσα 

νεολαίας να εκλέγεται το Ρόττερνταμ της Ολλανδίας. Ακολούθησε το 2010 το Τορίνο 

της Ιταλίας, το 2011 η Αμβέρσα του Βελγίου και το 2012 η Μπράγκα της Πορτογαλίας, 

ενώ το 2013 σειρά έχει το Μάριμπορ της Σλοβενίας (www.thessaloniki2014.eu).   

Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Food Festival):  το Φεστιβάλ 

Γαστρονομίας διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, θέτοντας τις βάσεις για την ανάδειξη ενός νέου ετήσιου θεσμού 

για την πόλη. Συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ, είναι η ‘15η Biennale Νέων Δημιουργών 

της Ευρώπης και της Μεσογείου’ και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Στο 

πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιούνται διάφορες 

δράσεις από τις οποίες η πιο γνωστή είναι αυτή με την 

επωνυμία ‘Τρίτη βράδυ τρώμε έξω’: χώροι εστίασης της 

πόλης προσφέρουν στους πελάτες τους προτεινόμενα 

μενού με 10 € δίνοντας την ευκαιρία για γευστικές 

δοκιμές και πρωτότυπα γαστρονομικά δείπνα 

(foodfestival.thessaloniki.gr ).  

Θεσσαλονίκη 2012: Το 2012, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την 

απελευθέρωση της πόλης, γιορτάζουμε τη Θεσσαλονίκη με μια σειρά από δράσεις για 

την ιστορία, το περιβάλλον, τους νέους, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Βασικό σύνθημα 

είναι το ‘Γιορτάζουμε, Συμμετέχουμε, Κοιτάμε Μπροστά’. Σκοπός του ‘Θεσσαλονίκη 

2012’ είναι η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης 

-και ιδιαίτερα των νέων- σε αυτόν τον εορτασμό, καθώς η προσπάθεια αυτή οφείλει να 

είναι συλλογική και η επιτυχία της, που μπορεί να φέρει σημαντικά άμεσα οφέλη στην 

πόλη, απαιτεί τη στήριξη όλων. Η δράση αυτή συμβάλλει στην 

προσπάθεια της διεθνούς κοινής προβολής της δραστηριότητας της 

πόλης σε κάθε τομέα, σε επίπεδο επιχειρηματικό, πολιτιστικό, 

τουριστικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό, εμπορικό 

(www.thessaloniki2012.gr).  

 

http://www.thessaloniki2014.eu/
http://foodfestival.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki2012.gr/
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5.3.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας e-city branding – εφαρμογή μοντέλου 

Ομάδα σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικτυακών εφαρμογών 

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου καθώς και η Διαχείριση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Δικτυακός Τόπος Δήμου Θεσσαλονίκης 

που υπάγεται στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Παραγωγής είναι υπεύθυνοι για το 

περιεχόμενο και τη λειτουργία αντίστοιχα της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ιστοσελίδες 

Η επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, www.thessaloniki.gr, είναι 

εμπλουτισμένη με πληροφορίες που αφορούν στους πολίτες, τους επισκέπτες και τις 

διοικητικές υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες πλέον προσφέρονται και με ηλεκτρονικό 

τρόπο. Υπάρχουν επίσης οι ανάλογοι σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες άλλων επίσημων 

φορέων της πόλης ή επίσημων εκδηλώσεων. 

 

 

Εικόνα 10: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της πόλης της 

Θεσσαλονίκης (http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis). 

 

Λειτουργεί, επιπλέον, η επίσημη ιστοσελίδα της πόλης για τον τουρισμό, από 

τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.travel, καθώς δεν 

υφίσταται Γραφείο Τουρισμού και Συνεδρίων για την πόλη, όπως συμβαίνει με τις 

http://www.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis
http://www.thessaloniki.travel/
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πόλεις που εξετάστηκαν παραπάνω. Ο ιστότοπος αυτός παρέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τον τουρίστα σχετικά με καταλύματα, μετακινήσεις, αξιοθέατα, 

εκδηλώσεις, αγορές, κοντινούς τουριστικούς προορισμούς, διασκέδαση, εστίαση. 

Υπάρχει και το ανάλογο υλικό φωτογραφιών και βίντεο. Όλες οι πληροφορίες δίνονται 

αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, εδώ παρουσιάζεται και το επίσημο 

λογότυπο της πόλης. 

 

Εικόνα 11: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της 

Θεσσαλονίκης για τον τουρισμό (www.thessaloniki.travel). 

 

Τέλος, η κάθε επίσημη εκδήλωση της πόλης, από αυτές που αναφέραμε 

παραπάνω, έχει και την αντίστοιχη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, με τις ανάλογες 

πληροφορίες και νέα:  

http://www.thessaloniki.travel/
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 47
α
 Δημήτρια: www.dimitria.thessaloniki.gr  

 Θεσσαλονίκη 2012: www.thessaloniki2012.gr  

 Θεσσαλονίκη 2014: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας:  

www.thessaloniki2014.eu   

 Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης:  www.foodfestival.thessaloniki.gr  

 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: www.filmfestival.gr  

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η Θεσσαλονίκη ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία επίσημη παρουσία στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, όμως, έχει 

λογαριασμό στο facebook με 5.127 likes και στο twitter με 2.337 followers. Μόνο οι 

επίσημες εκδηλώσεις της πόλης που προαναφέρθηκαν έχουν αντίστοιχους 

λογαριασμούς κυρίως στο facebook και το twitter, αλλά και στο YouTube και στο 

flickr. Την πιο δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει η εκδήλωση 

‘Θεσσαλονίκη 2014: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας’ με 19.591 likes στο facebook 

και 2.439 followers στο twitter. Ακολουθεί το ‘Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης’ με 11.509 likes στο facebook και 2.136 followers στο twitter 

(πρόσβαση στις 12/01/2013).  

Κινητές εφαρμογές 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης έκανε το πρώτο του βήμα και δημιούργησε μία νέα 

κινητή εφαρμογή την ‘Municipality of Thessaloniki’, που επιτρέπει στους χρήστες να 

βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με μνημεία, διευθύνσεις, ποδηλατοδρόμους και άλλα. Η 

εφαρμογή είναι διαθέσιμη για iOS και Android συσκευές και δίνει 

τη δυνατότητα στους πολίτες να συνδεθούν με το σύστημα 

γεωγραφικών πληροφοριών του δήμου, έχοντας ενεργοποιημένο 

το GPS στο κινητό τηλέφωνο και όντας συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο.  

Η εφαρμογή λειτουργεί όπως ένας οποιοσδήποτε πλοηγός οδήγησης, 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έχουν εισαχθεί ή που θα εισάγονται σταδιακά στο 

μέλλον στο G.I.S (Geographical Information System). Η μεγάλη διαφοροποίηση της 

συγκεκριμένης αφορά στη διαδραστικότητα του συστήματος, την αμοιβαία ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ συστήματος και χρήστη, που από τη μία ενημερώνει το χρήστη 

http://www.dimitria.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki2012.gr/
http://www.thessaloniki2014.eu/
http://www.foodfestival.thessaloniki.gr/
http://www.filmfestival.gr/
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για τις πληροφορίες που επιθυμεί ενώ από την άλλη προσθέτει στο σύστημα νέα 

δεδομένα για μελλοντική χρήση.  

Ειδικότερα, η εφαρμογή περιλαμβάνει λεπτομερή χάρτη της Θεσσαλονίκης, 

εξελιγμένη αναζήτηση 30.000 σημείων ενδιαφέροντος που είναι χωρισμένα σε 20 

κατηγορίες, υπηρεσία πλοήγησης με αναγνώριση του σημείου που βρίσκεται ο 

χρήστης, φωτογραφίες των μνημείων της πόλης και εξειδικευμένες πληροφορίες για 

μηχανικούς, όπως πολυγωνικά, υψομετρικά και τριγωνομετρικά σημεία (Anon, 2013). 

 

Εικόνα 12: Στιγμιότυπα οθόνης της κινητής εφαρμογής ‘Municipality of 

Thessaloniki’( Αγορά εφαρμογών Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thessaloniki.mobilegis). 

Ενιαία πολιτική διαχείρισης e-city brand 

Η πολιτική διαχείρισης του brand της πόλης διαδικτυακά, τον τελευταίο χρόνο 

μετά τη θέσπιση της επίσημης ταυτότητας της πόλης, ακολουθεί ένα ενιαίο πλαίσιο.  

Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 

Παρατηρείται μια κινητικότητα αναφορικά με τη συνεργασία του δήμου με τους 

επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και των 

δράσεων της πόλης, η οποία όμως θα μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο. 

 

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της e-city branding στρατηγικής  

 

Δεν είναι σαφές αν χρησιμοποιούνται web metrics εργαλεία για την αξιολόγηση 

της χρήσης της ιστοσελίδας. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thessaloniki.mobilegis


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

74 
Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

5.3.5 Κριτική και συγκριτική αξιολόγηση της περίπτωσης της Θεσσαλονίκης 

 Η παραπάνω branding στρατηγική για τη Θεσσαλονίκη εμπεριέχει κατά κύριο λόγο 

στοιχεία destination branding (branding προορισμού) και όχι city branding, που 

σημαίνει ότι εστιάζει την προσοχή της περισσότερο στους τουρίστες και όχι στους 

κατοίκους της πόλης και το επιχειρηματικό κοινό. 

 

 Η Θεσσαλονίκη δεν έχει Γραφείο Συνεδρίων και Τουρισμού, όπως το Παρίσι και η 

Νέα Υόρκη, που είναι απαραίτητο για την οργανωμένη προώθηση του τουρισμού. 

 
 

 Υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά στις εκδηλώσεις της πόλης, που είναι αρκετές 

κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, καλλιεργώντας την αίσθηση κοινοτικού 

πνεύματος στους κατοίκους και προσελκύοντας θεματικούς τουρίστες (για 

κινηματογράφο, για συναυλίες, εμπόρους κτλ). Θα μπορούσαν όμως να είναι 

περισσότερες και να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως στο θρησκευτικό και 

βυζαντινό χαρακτήρα της πόλης, ώστε η πόλη να έλκει και άλλου είδους τουρισμό 

από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. 

 

 Σχετικά με την e-city branding στρατηγική της πόλης της Θεσσαλονίκης, βάσει της 

ανάλυσης των παραγόντων του μοντέλου παρατηρείται ότι: 

 η ομάδα σχεδιασμού και διαχείρισης των διαδικτυακών εφαρμογών ίσως θα 

έπρεπε να ενισχυθεί με πιο εξειδικευμένο προσωπικό ή να ανασυνταχθεί και 

να γίνει πιο ενεργή, 

 η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρόλο που είναι 

εμπλουτισμένη με πολλές πληροφορίες και υλικό που αφορά στους πολίτες 

και τους τουρίστες της πόλης, δεν είναι αρκετά χρηστική εφόσον η 

κατανομή του περιεχομένου της είναι ιδιάζουσα. Το βασικό μενού δεν 

ακολουθεί τη δομή των ιστοσελίδων της Νέας Υόρκης και του Παρισιού,    

 δεν υφίσταται κάποιο επίσημο blog για την πόλη και δεν υπάρχει επίσημη 

παρουσία της πόλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά μόνο του 

Οργανισμού Τουρισμού με το ‘Visit Thessaloniki’ και των επίσημων 

εκδηλώσεων της πόλης, 

 σχετικά με τις κινητές εφαρμογές, η κινητοποίηση των ιθυνόντων της πόλης 

είναι αργή σε σχέση με το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των πολιτών και 

τουριστών που χρησιμοποιούν τα έξυπνα κινητά. Μόλις πριν λίγο καιρό 
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δημιουργήθηκε η πρώτη κινητή εφαρμογή, που παρουσιάστηκε αναλυτικά 

παραπάνω, 

 πλέον υφίσταται ενιαία πολιτική διαχείρισης του e-city brand (τον τελευταίο 

χρόνο κυρίως),  

 η συνεργασία του δήμου με τον ιδιωτικό τομέα χρειάζεται περαιτέρω 

ενίσχυση, όπως συμβαίνει με τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι, 

 κρίνεται απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων εργαλείων για τη μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών εφαρμογών στην εφαρμογή της 

e-city branding στρατηγικής. 

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι από τους επτά κύριους παράγοντες του e-city 

branding μοντέλου, οι δύο δεν ισχύουν καθόλου (μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και κινητές εφαρμογές), για τον τελευταίο δε γνωρίζουμε αν χρησιμοποιείται 

κάποιο σχετικό εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων 

και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησής τους. 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι λείπει η αλληλεπίδραση με τους 

κατοίκους της πόλης, αφού η παρουσία των blogs και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης που αποτελούν το θεμέλιο της διαδραστικότητας στο διαδίκτυο, είναι 

ανύπαρκτη. Εν αντιθέσει, στις περιπτώσεις της Νέας Υόρκης και του Παρισιού 

η διαδραστικότητα υφίσταται σε έντονο βαθμό και αποτελεί σημαντική 

παράμετρο της δημοφιλίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
  

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

6.1 Συμπεράσματα  

 
Στο πέρας αυτής της εργασίας, διαπιστώνουμε ότι το city branding, παρόλο που 

είναι ένα νέο επιστημονικό πεδίο που ερευνάται κυρίως τα τελευταία χρόνια, κεντρίζει 

όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των μελετητών και των διοικούντων των πόλεων. 

Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, παρατηρείται, ότι ο κλάδος αυτός εξετάζεται 

κυρίως υπό το πρίσμα των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας της εφαρμογής του city 

branding, των δεικτών μέτρησης της δύναμης των city brands, της υιοθέτησης 

στοιχείων από το επιχειρησιακό branding, του καθοριστικού ρόλου των κατοίκων και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μοντέλων επικοινωνίας του και του ρόλου του 

διαδικτύου.  

 

Στη συνέχεια, με αφορμή τη δημοσίευση δύο πρόσφατων επιστημονικών 

άρθρων σχετικών με το θέμα της θετικής επιρροής της χρήσης των διαδικτυακών 

εφαρμογών στη διαδικασία του city branding (Tscirhart, 2008 και Paganoni, 2012) 

αλλά και με βάση επιστημονικά άρθρα και άρθρα στο διαδίκτυο που μελετούν τη 

συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυση ενός brand γενικά και ενός 

city brand ειδικά, υιοθετήθηκε ο όρος e-city branding για να περιγράψει αυτήν την 

εξέλιξη του city branding, που στηρίζεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής την οποία 

βιώνουμε, και επιδιώχθηκε η θεωρητική προσέγγισή του, μέσα από ένα μοντέλο που 

αναλύει ορισμένους βασικούς παράγοντες που συνδέονται με αυτό.  

 
Όσον αφορά στη μελέτη των περιπτώσεων των πόλεων της Νέας Υόρκης και 

του Παρισιού, παρατηρείται πετυχημένη εφαρμογή της διαδικασίας του city branding, η 

οποία επιβεβαιώνεται από την ευημερία τους και την επισκεψιμότητά τους. Οι 

ιθύνοντες, έχοντας πλήρη γνώση του παγκόσμιου ανταγωνισμού των πόλεων, δεν 

επαναπαύονται και συνεχώς εξελίσσουν και συμπληρώνουν τη διαδικασία με νέα 

στοιχεία. Σύμφωνα με τον Stevens (2011), το city branding πρέπει να αντανακλά το 

παρελθόν και να στοχεύει στο μέλλον. Αυτή η φράση παίρνει σάρκα και οστά και στις 

δύο περιπτώσεις που ερευνήσαμε. Προβάλλουν με μεγάλη επιτυχία την ιστορία τους, 

την πολιτισμική τους κληρονομιά, τη φυσική τους ομορφιά και τη βιομηχανία τους και 

εκμεταλλεύονται τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας και το διαδίκτυο, υλοποιώντας 

παράλληλα αξιόλογη e-city branding στρατηγική, ώστε να διατηρήσουν και να 
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ενισχύσουν το ισχυρό city brand τους σε όλο τον κόσμο. Επιβεβαιώνονται στην πράξη, 

με αυτόν τον τρόπο, οι κυριότεροι παράγοντες του city branding που αρχικά 

μελετήθηκαν. Αναφορικά με το e-city branding, παρατηρούμε ότι ισχύουν όλοι οι 

παράγοντες που ορίσαμε στο μοντέλο μας, και μάλιστα στο εκατό τοις εκατό της αξίας 

τους, και στην περίπτωση της πόλης της Νέας Υόρκης και στην περίπτωση του 

Παρισιού, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται η λειτουργία του μοντέλου της εφαρμογής 

της e-city branding στρατηγικής που κατασκευάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο.  

Σε σχέση με την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, είναι εμφανές ότι τον τελευταίο 

χρόνο γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης της πόλης, που 

χρειάζεται όμως ακόμα αρκετή δουλειά. Η θέσπιση της νέας ταυτότητας της πόλης 

(λογότυπο και σύνθημα), η πραγματοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, 

γαστρονομικών, μουσικών, περιβαλλοντικών και άλλων εκδηλώσεων, ο εμπλουτισμός 

του περιεχομένου της επίσημης ιστοσελίδας της πόλης, η ύπαρξη της επίσημης 

ιστοσελίδας της πόλης αποκλειστικά για τον τουρισμό και η δημιουργία της πρώτης 

επίσημης κινητής εφαρμογής της πόλης είναι σημαντικά βήματα της εφαρμογής του 

city branding και του e-city branding όπως το ορίσαμε στο μοντέλο. Παρόλα αυτά, η 

παρουσία της πόλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενισχυθεί η 

διαδραστικότητα και η αλληλεπίδρασή της με τους πολίτες της αρχικά και με τα 

υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη εν συνεχεία, η καλύτερη προβολή του περιεχομένου της 

επίσημης ιστοσελίδας του δήμου Θεσσαλονίκης, η επέκταση των εκδηλώσεων και σε 

άλλους τομείς (όπως εκκλησιαστικός-θρησκευτικός, ναυτικός) με σκοπό την ανάπτυξη 

και άλλων ειδών τουρισμού και την προσέλκυση νέων επενδυτών, η δημιουργία και 

άλλων κινητών εφαρμογών που αφορούν σε διάφορα ζητήματα της πόλης, καθώς και η 

περαιτέρω καλλιέργεια της υπερηφάνειας των κατοίκων της πόλης για αυτήν, 

συναποτελούν ορισμένες αναγκαίες κινήσεις που οφείλουν να λάβουν χώρα άμεσα, 

ώστε ο αντίκτυπος της city branding και της e-city branding στρατηγικής να είναι 

θετικός για τη Θεσσαλονίκη. 
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6.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Εν κατακλείδι, υπάρχουν πολλές πλευρές του θέματος που πραγματεύεται η 

συγκεκριμένη εργασία και μπορούν να διερευνηθούν σε βάθος στο μέλλον. Ορισμένες 

ιδέες είναι οι εξής: 

 Η περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας της e-city branding 

στρατηγικής αποτελεί μείζον αντικείμενο μελλοντικής έρευνας, εφόσον μέχρι 

στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα επιστημονικά άρθρα που να ασχολούνται 

αποκλειστικά με αυτό το θέμα.  

 

 Ο εμπλουτισμός της εργασίας με περισσότερες μελέτες περιπτώσεων πόλεων 

που εφαρμόζουν τη διαδικασία του branding. Θα μπορούσαν να μελετηθούν 

πόλεις με αρνητική εικόνα εξαιτίας της ιστορίας τους (όπως το Βερολίνο) ή της 

φυσικής ομορφιάς (όπως το Abu-Dhabi, η Doha), του κλίματος, της 

γεωγραφικής τους θέσης και οτιδήποτε άλλο καθορίζει την εικόνα ενός τόπου, 

που όμως κατάφεραν, επενδύοντας στην κατάλληλη στρατηγική city branding 

και e-city branding, να μετατρέψουν την εικόνα τους και να θεωρούνται πλέον 

ισχυρά city brands. Επίσης, θα μπορούσαν να μελετηθούν περιπτώσεις πόλεων 

που ανανέωσαν (re-branding) την στρατηγική city branding και e-city branding 

που ακολουθούσαν (όπως η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ).  

 

 Η δημιουργία ενός e-city branding δείκτη, ο οποίος θα κατατάσσει τις πόλεις με 

την πιο επιτυχημένη στρατηγική e-city branding, χρησιμοποιώντας την 

πολυκριτήρια ανάλυση (με κριτήρια τους παράγοντες του μοντέλου και 

εναλλακτικές τις διάφορες πόλεις).  

 

 Η πραγματοποίηση έρευνας, ποσοτικής ή ποιοτικής, που να αφορά στο branding 

της πόλης της Θεσσαλονίκης, η οποία θα μπορούσε να καταμερίζεται ανάλογα 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη (κατοίκους, επιχειρήσεις, τουρίστες), ώστε να 

μελετήσουμε τον αντίκτυπο της μέχρι στιγμής υλοποίησης του ολοκληρωμένου 

προγράμματος city branding που ξεκίνησε περίπου πριν από ένα χρόνο.  

 

 Η πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας e-city branding στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υπό το πλαίσιο της 

συνεργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το δήμο Θεσσαλονίκης. 
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 Η εκ νέου διεξαγωγή έρευνας με σκοπό τη μελέτη του αντίκτυπου της city 

branding και e-city branding στρατηγικής της Θεσσαλονίκης έπειτα από την 

πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας e-city branding στρατηγικής. 
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Λεξιλόγιο 

Brand: μπράντα, μάρκα, εμπορικό σήμα  

Brand image: εικόνα του brand 

Place brand: brand του τόπου 

Place brand image: εικόνα του brand του τόπου 

Place branding: branding του τόπου 

City brand: brand της πόλης 

City brand image: εικόνα του brand της πόλης 

City branding: branding της πόλης 

Nation branding: branding του έθνους 

Country branding: branding της χώρας 

Region branding: branding της περιφέρειας 

Destination branding: branding προορισμού 

Likes: “μου αρέσει” (όρος στο facebook) 

Posts: δημοσιεύσεις (όρος στο facebook)  

Share: “μοιράζομαι” (όρος στο facebook) 

Tweets: τιτίβισμα, δημοσίευση (όρος στο twitter) 

Retweet: αναδημοσίευση (όρος στο twitter)  

Followers: ακόλουθοι (όρος στο twitter) 

 

 


