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Περίληψη 

Ο ρόλος και η σημασία των  πόλεων αλλάζει δυναμικά και γίνονται φορείς  

ζωτικής σημασίας στα πλαίσια του νέου διεθνοποιημένου περιβάλλοντος. Ο 

ανταγωνισμός έχει γίνει τόσο έντονος στην τοπική ανάπτυξη που οι τόποι  πρέπει να 

αποκτήσουν μια πιο επιχειρηματική στάση, προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή 

και να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους. Επομένως, το μάρκετινγκ του τόπου, αν και 

είναι μια πρόσφατη  επιστήμη του μάρκετινγκ, αποκτά  ολοένα  και μεγαλύτερη 

σημασία. Το μάρκετινγκ τόπου είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας των τόπων, το οποίο στοχεύει κυρίως σε τρεις αγορές-στόχους: 

τους κατοίκους, τους τουρίστες και τους δυνητικούς επενδυτές. Ως απόρροια του 

έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, μαζί με τις θεωρίες του place marketing 

αναπτύχθηκαν θεωρίες και για το place branding. Μάλιστα συχνά, τα δύο εργαλεία 

συγχέονται, κάτι που είναι λάθος. Το place branding έχει γίνει πλέον κοινή 

δραστηριότητα των πόλεων και των χωρών, αφού παρέχει πολύτιμα εργαλεία για τους 

τόπους, μετατρέποντας τις δυνατότητές τους σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσει να προσεγγίσει θεωρητικά αυτά τα 

εργαλεία χωρικής ανάπτυξης και ανταγωνισμού, βλέποντας τις διαδικασίες τους, τη 

σχέση που έχουν με την πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών και την επιρροή των 

κατοίκων στις στρατηγικές που ακολουθούν. Επιπλέον, θα επιχειρήσει να μελετήσει 

την εφαρμογή του place branding στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι το place branding δεν είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα, αφού πολύ λίγες πόλεις το εφαρμόζουν. Όσον 

αφορά στην εφαρμογή του place branding στη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβανόμαστε ότι 

παρόλο που το τελευταίο διάστημα γίνονται σημαντικές προσπάθειες ενίσχυσης του 

city brand της, απαιτείται ακόμη σκληρή και προσεκτική δουλειά, ώστε να είναι ορατά 

τα αποτελέσματα των προσπαθειών. Μέσα από αυτό το κείμενο, ο αναγνώστης θα 

μπορέσει να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και τη σημασία του place marketing και του 

place branding για τις πόλεις ή τις χώρες σε όλο τον κόσμο. 

 

Λέξεις Κλειδιά : place marketing, place branding, μάρκετινγκ, ανταγωνιστικότητα 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Το φαινόμενο του place marketing 

Η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

μια από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, η οποία είναι ορατή σε διάφορες μορφές 

και πεδία δραστηριότητας. Οι σύγχρονες πόλεις πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για 

τα τεκταινόμενα της παγκόσμιας αγοράς, ώστε να αναπτύσσουν στρατηγικές για να 

διαφημίσουν και να «πουλήσουν» τον εαυτό τους. 

Το Μάρκετινγκ Πόλης, με τη σημερινή του μορφή, είναι μια καινοτόμος 

διάσταση του μάρκετινγκ, που πλέον φαίνεται να αποτελεί τον «αιμοδότη» μιας πόλης 

για την επιβίωσή της στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον (Davidson and Rogers, 

2006). Στόχος της διαδικασίας του Μάρκετινγκ Πόλης και παράλληλα πρόκληση για 

μια πόλη είναι η ενίσχυση της ικανότητάς της να προσαρμόζεται στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς επωφελούμενη των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται, ώστε να διατηρεί τη ζωτικότητά της (Kotler, Haider and Rein, 1993). 

Το μάρκετινγκ του τόπου  είναι ένα φαινόμενο που έχει αναπτυχθεί με το πέρασμα του 

χρόνου και  υποβάλλεται  μέσω διαφόρων φάσεων, που με τη σειρά τους διαφέρουν 

στην πολυμάθεια τους, καθώς και στις προσεγγίσεις και τους στόχους τους (Dhamija, 

Agrawal and Kumar, 2011). 

Παράλληλα, όπως το Μάρκετινγκ Πόλης έτσι και το Βranding Πόλης, 

θεσπίστηκε για να καταστήσει τις πόλεις αναγνωρίσιμες. Μέσω της διαδικασίας του 

Branding Πόλης, η πόλη επιδιώκει να αποκτήσει μια «ταυτότητα». Η εικόνα μιας πόλης 

αποτελεί ένα σύνολο ιδεών, πεποιθήσεων, και εντυπώσεων που οι άνθρωποι έχουν για 

αυτήν. Κάθε πόλη διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που θα την 

κάνουν να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες και να αποκτήσει τη δική της «μοναδική 

ταυτότητα» (Χαλκιαδάκη, Δέφνερ και Μεταξάς, 2012). Το Βranding Πόλης θα πρέπει 

να βασίζεται σε ισχυρές αλλά ταυτόχρονα απλές ιδέες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται 

στις μοναδικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της πόλης. Δεν πρόκειται μόνο για ένα 

λογότυπο. Όταν μια πόλη αποφασίσει το Βrand που θέλει να έχει, τότε θα προσπαθήσει 

να κάνει την εικόνα, τις υπηρεσίες και όλα τα μηνύματά της συνεπή και συνεκτικά με 

την επιλογή του Βrand (Kavaratzis and Ashworth, 2005).  

To Βranding Πόλης, προτείνεται ως ο πιο κατάλληλος τρόπος για να περιγραφεί 

και να εφαρμοστεί το Μάρκετινγκ Πόλης (Kavaratzis, 2008). Το Μάρκετινγκ Πόλης 
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και το Branding Πόλης αποτελούν διαφορετικά είδη δράσης με ξεχωριστή μεθοδολογία 

και τεχνικές, αλλά παράλληλα αποτελούν αλληλένδετα συμπληρωματικά στοιχεία για 

την ανάδειξη μιας πόλης (Metaxas, 2010). Το Διάγραμμα 1, δείχνει ποιά ακριβώς είναι 

η μεταξύ τους σχέση. 

 

 

Διάγραμμα 1 : Η σχέση του place marketing με το place και city branding (Πηγή: 

Oliveiria, 2014) 

1.2 Σκοπός της μελέτης 

Αυτή η μελέτη υποστηρίζει ότι οι επιτυχημένες πρακτικές του place marketing 

αυξάνουν την ελκυστικότητα και την αξία ενός τόπου και προσπαθεί να διερευνήσει 

όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν το place marketing και το place branding χρήσιμα 

και αναγκαία για κάθε πόλη ή χώρα που θέλει να είναι ανταγωνιστική.  

Οι επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας είναι : 

 η σε βάθος μελέτη του πεδίου έρευνας του place marketing μέσω μιας 

ολοκληρωμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

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

ολοκληρωμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης, 
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 η μελέτη της συμβολής των κατοίκων μιας περιοχής στη διαδικασία του place 

branding 

 η  μελέτη της πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου σε σχέση με το place 

marketing και branding, 

 η εφαρμογή του place branding στην Ελλάδα 

 και τέλος, η εφαρμογή του place branding στην περίπτωση της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό brand. 

1.3 Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική 

εργασία είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση και η μελέτη περίπτωσης (case study). 

Τα επιστημονικά άρθρα, τα οποία είναι από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 

αναφέρονται στο βασικό θέμα της εργασίας, αναζητήθηκαν και συλλέχθηκαν στις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Επίσης, για την 

αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε και το «σύστημα της 

χιονοστιβάδας» (snowball system). Ξεκινώντας με ένα κείμενο που υπήρχε στη λίστα 

της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα, ανέτρεξα στον κατάλογο των αναφορών που 

υπήρχε σε αυτό το κείμενο, αναζητώντας έτσι περισσότερες πηγές (Lach, 2011).  

Έπειτα από προσεχτική μελέτη όλων των άρθρων και των πηγών, προέκυψε η 

συγγραφή του κύριου κορμού της εργασίας. Ο κύριος κορμός της εργασίας 

περιλαμβάνει τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του place marketing, του place 

branding και του city branding. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά των διαδικασιών του 

μάρκετινγκ και του branding τόπου, ενώ αναφέρεται και η συμβολή των κατοίκων και 

της πολιτιστικής ταυτότητας σε αυτές τις στρατηγικές ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια, έγινε μια σύντομη αναφορά στο πώς εφαρμόζεται το place 

branding στην Ελλάδα, στην οποία η διαδικασία του δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η 

συλλογή των απαραίτητων στοιχείων έγινε μέσω ενδελεχούς έρευνας στο διαδίκτυο και 

στη σχετική βιβλιογραφία για την Ελλάδα. Κατόπιν, μελετήθηκε η περίπτωση της 

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

το λόγο ερευνάται εκτενώς. Η μελέτη αφορά το πώς η Θεσσαλονίκη εφάρμοσε το 

branding μέσα από μια διαδικασία πέντε σταδίων. Διερευνήθηκε η ταυτότητα της 

πόλης, οι αξίες του brand της και  σχεδιάστηκε η κατάλληλη στρατηγική για την 

επίτευξη των στόχων της. Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων έγινε μέσω 

http://infoliteracyforenglishetc.wordpress.com/author/infoliteracyforenglishetc/
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ενδελεχούς έρευνας στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 

1.4 Δομή εργασίας 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το εννοιολογικό περιεχόμενο και το αντικείμενο των 

εργαλείων του place marketing, place branding και city branding, και παρουσιάζεται η 

διαδικασία, καθώς και τα προβλήματα που αντιμέτωπε το μάρκετινγκ τόπου. Γίνεται 

αναφορά στη διαδικασία και στις τάσεις του branding τόπου, ενώ εξηγείται και η 

σημασία των κατοίκων στο place branding. Στο τέλος του Κεφαλαίου 2 δίνεται έμφαση 

στην παράμετρο του πολιτισμού και πώς αυτός επηρεάζει το place marketing και 

branding.  

Το Κεφάλαιο 3, αρχικά παρουσιάζει, σε ένα γενικό πλαίσιο, την εφαρμογή του 

place branding στην Ελλάδα και αποτελείται από τη μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής 

του place/city branding για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα βασικότερα συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση. Τέλος, δίνονται κάποιες ιδέες  

για μελλοντική έρευνα του μάρκετινγκ τόπου, που θα μπορούσαν να φωτίσουν ακόμα 

περισσότερο το πεδίο της έρευνάς του. 
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Κεφάλαιο 2ο : Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

 

2.1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί του « Μάρκετινγκ του τόπου » 

Με το φαινόμενο του ανταγωνισμού να είναι ιδιαίτερα έντονο, διάφορες πόλεις, 

χώρες και γενικότερα περιοχές ανά τον κόσμο προσπαθούν να παρέχουν ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο να ικανοποιεί τόσο τους κατοίκους, όσο και τους 

επισκέπτες τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μιας σχετικά νέας και καινοτόμου 

πολιτικής μάρκετινγκ, με σκοπό την προώθηση εκείνων των στοιχείων του τόπου που 

θα τον καταστήσουν δημοφιλή κυρίως στο τουριστικό κοινό. 

Τι εννοούμε όμως με τον όρο «μάρκετινγκ του τόπου» (place marketing); Το 

μάρκετινγκ του τόπου/πόλης αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές έρευνας 

τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς πολλές πόλεις ειδικά στην Ευρώπη, χρησιμοποιούν 

πολιτικές προώθησης, προκειμένου να στηρίξουν την εικόνα τους και να καταστούν 

ανταγωνιστικές μεταξύ των άλλων πόλεων (Deffner and Metaxas, 2010). Το 

μάρκετινγκ τόπου είναι  μια ορολογία, η οποία προσθέτει κάτι επιπλέον για το προϊόν 

και βοηθά τους πελάτες να αποφασίσουν αν θέλουν το προϊόν μας περισσότερο  από 

εκείνο του ανταγωνισμού ή όχι. Πράγματι , το μάρκετινγκ του τόπου είναι κάτι που 

κάνει το προϊόν πιο ευχάριστο και ελκυστικό για τον πελάτη (Dhamija, Agrawal and 

Kumar, 2011). Ωστόσο, το μάρκετινγκ όταν εφαρμόζεται στους τόπους  είναι μια πολύ 

διαφορετική μορφή μάρκετινγκ που χρειάζεται σωστό σχεδιασμό και την προσοχή της 

αρμόδιας διοίκησης.  

Το μάρκετινγκ του τόπου/πόλης  αφορά την προσαρμογή του παραδοσιακού 

μοντέλου του μάρκετινγκ με τα “4ps”(προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση) (Deffner and 

Metaxas, 2010). Η βιβλιογραφία αναφέρει το μάρκετινγκ τόπου ως πολλαπλές 

δραστηριότητες, μέσα και στρατηγικές κάτω από τον τίτλο του μίγματος μάρκετινγκ 

που μπορεί να εφαρμοστεί σε τόπους. Οι Ashworth και Voogd (1990) προτείνουν αυτό 

που ονομάζεται γεωγραφικό μίγμα μάρκετινγκ, το οποίο σε αντίθεση με το μείγμα 

μάρκετινγκ που βρίσκεται συνήθως στις παραδοσιακές επιχειρηματικές εφαρμογές, 

μπορεί να οριστεί ως ένας συνδυασμός  των ακόλουθων μέτρων που αποσκοπούν στη 

βελτίωση του τόπου και τη διαχείρισή του :  

a) Μέτρα προώθησης  

b) Χωρικά - λειτουργικά μέτρα  
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c) Οργανωτικά μέτρα  

d) Οικονομικά μέτρα  

Το πεδίο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ της πόλης 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή και εφαρμογή του κατάλληλου 

συνδυασμού των μέτρων αυτών (Kavaratzis, 2005). Ο Kotler et al. (1999), αν και 

υιοθετεί  το μίγμα μάρκετινγκ, όπως προτείνεται από το γενικό μάρκετινγκ, διακρίνει 

τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές για τη βελτίωση του τόπου  που είναι τα θεμέλια για 

τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτά είναι:  

- Σχεδιασμός (τόπος, ως χαρακτήρας)  

- Υποδομές (τόπος ως σταθερό περιβάλλον)  

- Βασικές υπηρεσίες (τόπος ως πάροχος υπηρεσιών)  

- Αξιοθέατα (τόπος ως ψυχαγωγία και αναψυχή) 

Παρά το γεγονός ότι το μάρκετινγκ του τόπου είναι μια πρόσφατη  επιστήμη του 

μάρκετινγκ, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για να 

δουν αξιοθέατα όπως, οι πυραμίδες στην Αίγυπτο, το Σινικό Τείχος στην Κίνα και, πιο 

πρόσφατα, ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, είναι μερικά παραδείγματα  αξιοθέατων 

που δελεάζουν  τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν ειδικά αυτούς τους προορισμούς.  

Το μάρκετινγκ του τόπου είναι μια στρατηγική που αναπτύχθηκε ευρέως από 

τους δήμους και τις περιφερειακές αρχές στη διακυβέρνηση των πόλεων, κωμοπόλεων 

και των περιφερειών. Χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των 

πόλεων και για να προσελκύσει ομάδες-στόχους, όπως οι τουρίστες, οι νέοι κάτοικοι 

και οι επενδυτές, μέσα από την προώθηση και τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας 

(Eshuis, Braun and Klijn, 2013). Οι έμποροι καθορίζουν την έννοια της «εικόνας 

τόπου» ως το άθροισμα των  πεποιθήσεων και των εντυπώσεων που οι άνθρωποι 

κατέχουν για ένα μέρος. Η εικόνα ενός τόπου προκύπτει από τη γεωγραφία, την 

ιστορία, την τέχνη και τη μουσική και από άλλα χαρακτηριστικά (Herstein and Jaffe, 

2007). 

 Το  place marketing είναι  οτιδήποτε  κάνει η δημόσια διοίκηση προκειμένου να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών, οι οποίοι αποτελούν την 

αγορά-στόχο (Popovici, n.d.). Σύμφωνα με τον Kotler, et al. (1999) το μάρκετινγκ 

τόπου μπορεί να είναι επιτυχημένο όταν ικανοποιούνται δυο παράμετροι : α) οι 
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επιχειρήσεις και οι κάτοικοι αποκτούν ικανοποίηση από την κατανάλωση των αγαθών 

και των υπηρεσιών που ο τόπος τους παρέχει και β) οι προσδοκίες των αγορών στόχων 

(επενδύσεις, επισκέπτες και άλλα) ικανοποιούνται, στο βαθμό που τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες που τους παρέχει ο τόπος είναι και αυτά τα οποία επιθυμούν να λάβουν. 

Επίσης, η τμηματοποίηση είναι καθοριστικής σημασίας για το place marketing, 

διότι το βοηθάει να αποφασίσει σχετικά με τους στοχευόμενους πελάτες. Το προϊόν, 

δηλαδή ο τόπος πρέπει να προσαρμοστεί για να ταιριάζει με τις ανάγκες των πελατών 

του. Οι τέσσερις κύριες αγορές-στόχοι του μάρκετινγκ του τόπου, που απεικονίζονται 

στην Εικόνα 1, είναι οι επισκέπτες, οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων και 

των βιομηχανιών και οι εξαγωγικές αγορές (Kotler, et al., 1999). Όμως, παρατηρείται 

συχνά το φαινόμενο οι πόλεις να μην καθορίζουν τις ομάδες-στόχους τους, με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται  σε μια ασαφή εστίαση που αντανακλάται από το μήνυμα 

μάρκετινγκ. 

 

Εικόνα 1 : Οι αγορές στόχοι του Place Marketing (Πηγή: Kotler, et al., 1999) 

Τέλος, η πιο σημαντική πτυχή του μάρκετινγκ του τόπου είναι ένα σαφές και 

καλά υποστηριζόμενο στρατηγικό σχέδιο. Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται προφανές, η 

μέθοδος για την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου είναι κάπως μοναδική. Οι περισσότερες 

επιτυχημένες οργανώσεις συμμετέχουν σε κάποιο είδος του στρατηγικού σχεδιασμού, 

ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας να έχουν εισοδήματα από όσο το δυνατόν 

περισσότερους φορείς, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, στην αρχή της 

διαδικασίας. Αυτή η μορφή της δέσμευσης βοηθά τους επαγγελματίες να κερδίσουν την 

υποστήριξη για το σχέδιο του μάρκετινγκ του τόπου τους (Buss, 2013). 

Από  καιρό έχει γίνει αισθητή η ανάγκη των τόπων να διαφοροποιηθούν από τα 

υπόλοιπα μέρη,  προκειμένου να εκφράσουν την ατομικότητα  και τα διακριτικά 

χαρακτηριστικά τους. Κάθε τόπος πρέπει να καθορίσει τα ανταγωνιστικά 

1. Επισκέπτες  

•Επιχειρηματίες 
επισκέπτες 

(συμμετέχουν σε 
συνέδρια,έρχονται 
να αγοράσουν ή να 

πουλήσουν κάτι) 

•Μη επιχειρηματίες 
επισκέπτες 

2. Κάτοικοι και 
εργαζόμενοι 

•Επαγγελματίες(επι
στήμονες,γιατροί 
κλπ) εργαζόμενοι 

•Οι τηλεργαζόμενοι 

•Πλούσια άτομα 

•Επενδυτές 

•Επιχειρηματίες 

•Ανειδίκευτοι 
εργάτες 

3. Επιχειρήσεις και 
Βιομηχανία 

•Βαριά βιομηχανία 

•Συναρμολόγηση 
"καθαρής" 

βιομηχανίας, 
υψηλ'η τεχνολογία, 

επιχειρήσεις 
υπηρεσιών κλπ 

•Επιχειρηματίες 

4. Εξαγωγικές 
αγορές 

•Άλλες περιοχές 
εντός των 

εγχώριων αγορών 

•Διεθνείς αγορές 
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πλεονεκτήματά του με αποτελεσματικότητα και να αναγνωρίσει τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά του. Αυτή η έξαρση του μάρκετινγκ του τόπου μπορεί να γίνει 

κατανοητή μέσα από την ευρύτερη κυβερνητική τάση, η οποία εισάγει νέες εμπορικές 

πρακτικές και μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στην αγορά  και έχουν ως στόχο την 

αύξηση του τουρισμού στην εμπορία, εισάγοντας τον ανταγωνισμό και προσεγγίζοντας  

τους πολίτες περισσότερο σαν πελάτες. 

2.1.1 Η διαδικασία του μάρκετινγκ του τόπου 

Η διαδικασία μάρκετινγκ αποτελείται από ετερογενείς  και αλληλένδετες 

δραστηριότητες που  υλοποιούνται σε ένα σχέδιο μάρκετινγκ. Η διαδικασία του 

μάρκετινγκ του τόπου αποτελείται από την ανάλυση των ευκαιριών μάρκετινγκ, την 

ανάπτυξη στρατηγικών του μάρκετινγκ, το σχεδιασμό των προγραμμάτων μάρκετινγκ  

και τη διαχείριση της προσπάθειας μάρκετινγκ (Kotler, 1997).  

Η διαδικασία του μάρκετινγκ του τόπου ξεκινά με τη στρατηγική ανάλυση του 

τόπου, μαζί με το έργο του οράματος και τις δηλώσεις αποστολής (Kotler et al., 1999). 

Σύμφωνα με τον Μεταξά (2005), τα τέσσερα βασικά στάδια της διαδικασίας του  

Μάρκετινγκ των πόλεων είναι το στάδιο του προσδιορισμού, του σχεδιασμού, της 

εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας. Στο στάδιο του προσδιορισμού, η διαδικασία 

αποσαφηνίζεται εννοιολογικά και πρακτικά, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι 

διαφοροποιήσεις της με το παραδοσιακό μάρκετινγκ (περιβάλλον επιχείρησης). Στο 

στάδιο του σχεδιασμού, αναλύεται ο στρατηγικός χαρακτήρας του μάρκετινγκ των 

πόλεων, ενώ στο στάδιο της εφαρμογής, περιγράφονται δυο κύρια μοντέλα μάρκετινγκ 

των πόλεων. Τέλος στο στάδιο της αποτελεσματικότητας, επιχειρείται η ανάδειξη 

βασικών προβληματισμών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

μάρκετινγκ στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. 

Εντός αυτών των σταδίων υπάρχει μια σειρά από επιμέρους δραστηριότητες που 

επικαλύπτονται ή που μπορεί να  συμβούν ταυτόχρονα (Matlovičová, 2008). Επίσης, 

ορισμένα μέρη μπορούν να πραγματοποιούν σε διαφορετικές ακολουθίες τα στάδια και 

αν χρειαστεί μπορούν να εφαρμόσουν ή να παραλείψουν κάποιες δραστηριότητες 

Τα στοιχεία της διαδικασίας χωρίζονται σε τρεις προοπτικές: των παραγωγών, 

της αγοράς και των καταναλωτών, όπως απεικονίζονται και στο Διάγραμμα 2. Τα 

στοιχεία της διαδικασίας αποτελούνται από τους πόρους, το προϊόν, τις στρατηγικές 
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μάρκετινγκ και τα μέτρα, τους πελατειακούς  πληθυσμούς, την κατάτμηση και τις 

στρατηγικές. 

Διάγραμμα 2 : Τα στοιχεία της διαδικασίας του place marketing (Πηγή : Ashworth and 

Voogd, 1994) 

Τα  μέρη πωλούνται ως προϊόντα σε πολλές διαφορετικές ομάδες καταναλωτών 

και πελατών και για διαφορετικούς σκοπούς.  Η τιμολόγηση των τόπων είναι συνήθως 

έμμεση, άυλη και συχνά μη νομισματική. Η διαφήμιση και η προώθηση είναι μόνο μία 

από τις πολλές πιθανές σειρές των μέτρων μάρκετινγκ. Η επιλογή των μέτρων 

εξαρτάται από την επιλογή των στρατηγικών μάρκετινγκ και τους στόχους της 

οργάνωσης. Κάθε στρατηγική θα απαιτήσει ένα διαφορετικό μίγμα των 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, και πολλές στρατηγικές μπορεί να είναι ταυτόχρονες 

(Kotler and Gertner, 2002). 

Το πολιτικό στοιχείο εμπλέκεται έντονα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός 

τόπου. Μπορεί επίσης να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας ενός τόπου 

ως προϊόν και της επικοινωνίας στον τομέα του μάρκετινγκ (Ashworth and Voogd, 

1994). Ένα μέρος μπορεί να κάνει διάφορες επενδύσεις για τη βελτίωση της  

βιωσιμότητας, της τοποθέτησης κεφαλαίων και της επισκεψιμότητας του προϊόντος-

τόπου, η οποία αποτελείται από τέσσερα  συστατικά (Kotler et al., 1999), τα οποία 

είναι:  

1) Ο τόπος ως χαρακτήρας. Η αισθητική αστικού σχεδιασμού αποκαλύπτει μια μεγάλη 

συμφωνία «της αίσθησης του τόπου», και κάνει μια δήλωση σχετικά με τον τόπο, διότι 

κα
τα

να
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αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες και η λήψη αποφάσεων συνδυάζονται σε 

θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη.  

2) Ο τόπος ως ένα σταθερό περιβάλλον. Μια συμβατή βασική υποδομή με το φυσικό 

περιβάλλον καθιστά δυνατό τον αστικό σχεδιασμό, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

ανάπτυξη ενός τόπου, αν και η απουσία του είναι μια σοβαρή ευθύνη. Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της αγοράς πρέπει να αντιμετωπίσει έξυπνα και δημιουργικά τις διάφορες 

προτάσεις υποδομών. Επίσης, η ανάπτυξη των υποδομών πρέπει να προσαρμοστεί στις 

συνολικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της  χώρας. 

 3) Ο τόπος  ως φορέας παροχής υπηρεσιών. Όπως και ο σχεδιασμός και η υποδομή, οι 

επιτυχημένοι τόποι  απαιτούν καλές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν επίσης να 

διατίθενται στο εμπόριο ως βασικός πόλος έλξης ενός τόπου και του προϊόντος.  

 4) Ο τόπος ως διασκέδαση και ψυχαγωγία. Τα παραδοσιακά ιδρύματα που 

εξυπηρετούν αυτή τη λειτουργία είναι τα εστιατόρια, πάρκα, ζωολογικούς κήπους, 

αθλητικές αρένες, και πιο περίπλοκοι συνδυασμοί αξιοθέατων που αναδύονται (Kotler 

et al., 1999). 

H διαδικασία του Μάρκετινγκ του Τόπου (Πόλεων), δεν είναι απλά η 

"προώθηση" (promotion) ή η "πώληση" (selling) ενός τόπου (πόλης) ως τουριστικού 

προορισμού. Η προώθηση είναι ένα από τα στάδια του μάρκετινγκ και συγκεκριμένα 

αυτό πριν την πώληση. Έτσι, προκειμένου να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική 

στρατηγική προώθησης θα πρέπει να υποστηριχτεί μέσα από μια συνολική και 

στρατηγικά σχεδιασμένη διαδικασία μάρκετινγκ του τόπου (Μεταξάς, 2005). 

2.1.2 Τα εμπόδια που αντιμετώπισε το place marketing 

Το μάρκετινγκ του τόπου συνάντησε αρκετές δυσκολίες και πολλοί παράγοντες 

αποτέλεσαν τροχοπέδη στην εφαρμογή του, κυρίως στον δημόσιο τομέα. Στην αρχή, οι 

τοπικές αρχές και οι κυβερνήσεις είδαν με καλό μάτι το μάρκετινγκ της πόλης, καθώς 

είχε ως στόχο την προσέλκυση εσωτερικών επενδύσεων. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες 

επικριτικές φωνές που προέβαλαν το επιχείρημα ότι επιτείνει τις κοινωνικές 

συγκρούσεις (Kavaratzis 2004). Ειδικότερα, έχει υποστηριχθεί ότι το μάρκετινγκ της 

χώρας  πάσχει από «σύγχυση ταυτότητας» και ότι είναι περιτριγυρισμένο από πολλές 

αντιφάσεις, αμφισβητήσεις και παρερμηνείες (Kavaratzis, 2011). 
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Το μάρκετινγκ τόπου είναι λογικό να αντιμετωπίζει κάποια εμπόδια. Αυτά είναι, 

(1) τα πολιτικά εμπόδια που σχετίζονται με την υποστήριξη των πολιτών, (2) τα 

κλασικά εμπόδια μάρκετινγκ σχετικά με το περιεχόμενο των εκστρατειών μάρκετινγκ 

και την επίτευξη του κοινού στόχου, και (3) τα διοικητικά εμπόδια με μεγάλες 

φορτίσεις σχετικά με τις δυσκολίες στη δημοτική οργάνωση (Buss, 2013; Eshuis, Braun 

and Klijn, 2013). 

Τα εμπόδια στο μάρκετινγκ τόπου προκύπτουν από το περιβάλλον της 

διακυβέρνησης στο οποίο χρησιμοποιούνται, και από τις στρατηγικές του μάρκετινγκ 

της χώρας. Ένα χαρακτηριστικό των μεθόδων διακυβέρνησης είναι ότι οι φορείς μπορεί 

να έχουν διαφορετικές ή ακόμη και αντικρουόμενες προτιμήσεις. Διαφορετικοί 

παράγοντες μπορεί να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τους στόχους, τις 

στρατηγικές και τις ομάδες-στόχους των εκστρατειών του μάρκετινγκ τόπου (Eshuis, 

Braun and Klijn, 2013). 

Επίσης, μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων, αλλά και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, συχνά έχουν διαφορετικά συμφέροντα 

και ευνοούν διαφορετικές λύσεις. Τα κυβερνητικά όργανα, είναι κατακερματισμένα και 

αυτό μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια. Για παράδειγμα, η λήψη αποφάσεων μπορεί να 

παρεμποδιστεί εάν το τμήμα των κατοικιών ευνοεί μια εκστρατεία που τοποθετεί την 

πόλη ως μια ωραία και ήσυχη κατοικημένη περιοχή, ενώ το τμήμα Οικονομικών 

επιθυμεί να τονίσει τις βιομηχανικές επενδυτικές ευκαιρίες (Eshuis, Braun and Klijn, 

2013). Είναι φυσιολογικό σε μια περιοχή να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τους 

κατοίκους και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη για τον τόπο τους, καθώς επίσης και 

για τις στρατηγικές που θα εφαρμόσουν για να υλοποιήσουν τους επιθυμητούς στόχους.  

Ακόμα, το ζήτημα της έλλειψης της πολιτικής στήριξης έχει αναγνωριστεί ως 

πρόβλημα στη βιβλιογραφία σχετικά με το place marketing. Ο Braun (2008) 

διαπιστώνει σε μια μελέτη που συνέκρινε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις, ότι η έλλειψη 

πολιτικής προτεραιότητας για το μάρκετινγκ του τόπου μπορεί να παρεμποδίσει την 

ορθή ενσωμάτωσή του στην ευρύτερη αστική διακυβέρνηση. Η έλλειψη πολιτικής 

προτεραιότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε έλλειψη οικονομικών πόρων για το 

μάρκετινγκ τόπου. 

Εκτός από τα εμπόδια που απορρέουν από το πλαίσιο διακυβέρνησης του 

τουριστικού μάρκετινγκ, υπάρχουν επίσης περιορισμοί ριζωμένοι στη φύση του ίδιου 

του μάρκετινγκ του τόπου. Η βιβλιογραφία σχετικά με το place marketing υπογραμμίζει 
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τις δυσκολίες σε σχέση με την ιδιαίτερη φύση των τόπων και των χρηστών τους. 

(Eshuis, Braun and Klijn, 2013). Ένας τόπος είναι ένα σύνθετο προϊόν, το οποίο δεν 

είναι εύκολα κατανοητό και διαθέτει πολλαπλές ταυτότητες. Έτσι, μια πόλη μπορεί να 

έχει διαφορετικές ταυτότητες για διαφορετικές ομάδες-στόχους. Οι τουρίστες, για 

παράδειγμα, μπορεί να εκτιμούν το ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ οι ιδιωτικές 

εταιρείες να εκτιμούν την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (Eshuis, Braun 

and Klijn, 2013). 

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι άνθρωποι που 

ασχολούνται με το μάρκετινγκ του τόπου αντιλαμβάνονται τα διοικητικά εμπόδια ως 

πιο σημαντικά για τους δήμους τους, παρόλο που αυτά δεν έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις, συγκριτικά με τα κλασικά εμπόδια, τα οποία έχουν σημαντική αρνητική 

επίδραση στις αντιλήψεις και  στην προσέλκυση των ομάδων-στόχων. 

Μια πιθανή λύση για όλα αυτά τα εμπόδια είναι να αναπτυχθεί ένα στρατηγικό 

σχέδιο, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ή όλους από τους ακόλουθους τρεις 

μηχανισμούς:  

1. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών για την αύξηση του "buy-in"  

2. Προσδιορισμός για το τι έχει να προσφέρει «ο τόπος τους»  

3. Συνεχής επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και με την αγορά-

στόχο (Buss, 2013). 

Γενικότερα, υπήρξε ένας έντονος σκεπτικισμός απέναντι στις πρώτες 

προσπάθειες που έγιναν για την εφαρμογή των ιδεών του μάρκετινγκ του τόπου, 

παρόλα αυτά σήμερα οι περισσότερες τοπικές αρχές αποδέχονται τις τεχνικές του και 

τις εφαρμόζουν ευρέως. 

2.2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί του « branding του τόπου » 

Το Branding του τόπου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια επικρατούσα 

δραστηριότητα στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός τόπου. Λόγω των συνεχών και 

γρήγορων αλλαγών στην τεχνολογία και τη μετάβαση σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον, διάφορα μέρη υποχρεώνονται να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ώστε να 

αποτελέσουν ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς.  Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο 

χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να προωθήσουν τους εαυτούς τους  στο σχετικό 

κοινό, όπως οι επενδυτές, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι. Στις προσπάθειές τους, 

συνήθως περιλαμβάνουν εντυπωσιακά λογότυπα και σαγηνευτικά συνθήματα, ενώ 
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διαθέτουν φιλόξενες ιστοσελίδες και διαφημιστικές εκστρατείες σε εθνικά και διεθνή 

μέσα ενημέρωσης (Ashworth and Kavaratzis, 2009). 

Το place branding ορίζεται ως «η πρακτική της εφαρμογής της στρατηγικής της 

μάρκας και άλλων τεχνικών μάρκετινγκ και κλάδων στην οικονομική, πολιτική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των πόλεων, των περιφερειών και των χωρών » (Ashworth and 

Kavaratzis, 2009). Το place branding είναι μοναδικό, διότι 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). 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να γίνει μια σημαντική διάκριση μεταξύ του 

μάρκετινγκ της χώρας και του place branding. Αποτελούν, ξεχωριστές έννοιες και 

μάλιστα το branding είναι συστατικό της ευρύτερης διαδικασίας του μάρκετινγκ μίας 

πόλης. Το μάρκετινγκ του τόπου ερμηνεύεται από κάποιους ως διαφημίσεις και 

εκστρατείες. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει μια στρατηγικά σχεδιασμένη 

διαδικασία, αλλά μια αποδιοργανωμένη και ευκαιριακή, και ως εκ τούτου 

αναποτελεσματική διαδικασία μάρκετινγκ. Επίσης, υιοθετείται η άποψη ότι το place 

branding οδηγεί στην ενσωμάτωση και την αποτελεσματική εφαρμογή του τουριστικού 

μάρκετινγκ. Με αυτή την έννοια, το place branding συνδυάζει την οργάνωση και το 

μάρκετινγκ, ή πιο συγκεκριμένα  το branding  φαίνεται να αποτελεί ένα συγκεκριμένο 

κεφάλαιο στο μάρκετινγκ του τόπου. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το μάρκετινγκ του 

τόπου και το branding του τόπου είναι ένα ξεχωριστό  είδος δράσης που περιλαμβάνει 

ειδική μεθοδολογία και τεχνικές (Metaxas, 2010). 

Ουσιαστικά, το place branding είναι η εφαρμογή του branding των προϊόντων 

σε μέρη (Kavaratzis and Ashworth, 2005), ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα 

πολιτικών που στοχεύουν στην :  

 προώθηση της οικονομικής αναδιάρθρωσης  

 συμμετοχή της κοινότητας  

 πολιτική δέσμευση 

 εξασφάλιση της προβολής  

 ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας  

 ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών 
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 επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  

 αύξηση των ξένων επενδύσεων  

 αύξηση εσόδων από τον τουρισμό (Ashworth and Kavaratzis, 2010) 

Η  έννοια του branding είναι αρκετά νέα, όσον αφορά την αποφασιστικότητα 

και το πώς σχετίζεται με την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών μάρκετινγκ του τόπου. 

Σύμφωνα με τον Hall (1999), η έννοια της «επωνυμίας» περιλαμβάνει (α) μια σαφή και 

διακριτή εικόνα του τόπου, που τον διαφοροποιεί πραγματικά από τους άλλους 

ανταγωνιστές, (β) σχέσεις  με την ποιότητα και με ένα συγκεκριμένο τρόπο  λιανικής 

πώλησης στον τελικό καταναλωτή, (γ) την ικανότητα να παραδώσει μακροπρόθεσμο 

ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  και (δ) συνολικά, κάτι περισσότερο από ένα απλό σύνολο 

φυσικών χαρακτηριστικών (Metaxas, 2010). 

Το   Branding, αναπτύχθηκε κυρίως από τις στρατηγικές μάρκετινγκ, και 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο  place marketing. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  

Kotler υποστηρίζει, πως «οι τόποι είναι προϊόντα των οποίων οι ταυτότητες και οι αξίες  

πρέπει να σχεδιάζονται και να διατίθενται στο εμπόριο ως προϊόντα (Kotler, et al., 

1999). Όμως, αρκετοί θεωρούν ότι το place branding, όπως και το μάρκετινγκ της 

χώρας σε γενικές γραμμές, είναι αδύνατο να εφαρμοσθούν, γιατί οι τόποι δεν είναι 

προϊόντα, οι κυβερνήσεις δεν είναι οι παραγωγοί και οι χρήστες δεν είναι καταναλωτές 

(Kavaratzis and Ashworth, 2005). Παρόλα αυτά, σήμερα οι περισσότεροι 

επαγγελματίες του branding έχουν την τάση να εμπορεύονται και να συμπεριφέρονται 

σε πόλεις, χώρες και  περιοχές  σαν να ήταν καταναλωτικά προϊόντα. 

Η  διαδικασία του branding απαιτεί την κινητοποίηση και την παγίωση της 

τοπικής υποστήριξης, ενισχύοντας τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη 

συμμετοχή του κοινού σε όλο τον κόσμο.  Οι πόλεις, για παράδειγμα, ενισχύουν όχι 

μόνο τις εικόνες τους μέσω της διαφήμισης, αλλά, επίσης, και με την αύξηση των 

δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων για τους επισκέπτες και τους κατοίκους. Εκτός 

από την ωραιοποίηση της πόλης μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού, οι αρχές της 

πόλης αναζωογονούν  τις πολιτιστικές σκηνές και τη νυχτερινή ζωή. Διάφοροι 

ενδιαφερόμενοι θα επωφεληθούν από αυτές τις στρατηγικές. Τα  εμπορικά σήματα 

πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά συμφέροντα των διαφόρων κοινωνικών 

ομάδων, ενώ το σήμα πρέπει να αναπτυχθεί  και να προωθηθεί  από τη βάση (Ooi and 

Pedersen, 2010). Όμως, παρόλο που τα συνθήματα και τα λογότυπα μπορούν να είναι 

χρήσιμες πρακτικές  μέσα σε μια στρατηγική branding τόπου, δεν είναι η ίδια η 
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στρατηγική. Τα μέρη δεν αποκτούν ξαφνικά μια νέα ταυτότητα, χάρη σε ένα πιασάρικο 

σύνθημα και ένα αξέχαστο λογότυπο (Kavaratzis and Ashworth, 2005). 

Εάν θέλαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε είναι χρήσιμη η εφαρμογή μιας 

στρατηγικής branding θα αναφέραμε περιπτώσεις όπου α) η εικόνα του μέρους είναι 

χειρότερη από την πραγματικότητα και β) η εικόνα είναι τόσο ασθενής που το μέρος 

είναι ουσιαστικά δυσδιάκριτο. Για παράδειγμα, η πόλη της Μπογκοτά στην Κολομβία 

επέλεξε να εφαρμόσει την διαδικασία του branding. Ο προγραμματισμός της 

Κολομβίας έδωσε έμφαση στην βελτίωση της εικόνας μίας πόλης που μπορούσε να 

προσφέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που υπονοεί η κακή «εγκληματική» της 

φήμη. Όμως και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, μία πόλη μπορεί 

να κερδίσει όταν η εικόνα της παρακολουθείται και διαχειρίζεται σωστά. Κατά αυτή 

την έννοια η επωνυμία μίας πόλης μετατρέπεται σε «επένδυση της εικόνας» της 

(Kalandides, 2011). 

Η καλή εικόνα της πόλης είναι μια σύνθεση δραστηριότητας και  δομής. Οι 

στρατηγικοί  σχεδιασμοί  εικόνας έχουν καταστεί ουσιαστικοί  για τις πόλεις που 

επιδιώκουν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας (Rehan, 2013). Ο 

στόχος του place branding είναι να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη, ελκυστική εικόνα 

ενός τόπου, πράγμα που σημαίνει αναπόφευκτα την επιλογή των ιδιαίτερων στοιχείων 

που πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίσημα μηνύματα, αγνοώντας ή διαγράφοντας 

άλλα στοιχεία (Johansson, 2012). Με το branding, οι πόλεις  τονίζουν  συχνά μοναδικές 

πτυχές του πολιτισμού τους και τη δημιουργικότητάς τους, προωθώντας έτσι  

ελκυστικές αστικές εικόνες . 

2.2.1 Η διαδικασία του branding του τόπου 

Η  αρνητική εικόνα μιας πόλης μπορεί να μετατραπεί σε θετική 

μακροπρόθεσμα, χρησιμοποιώντας σωστά τις στρατηγικές του place branding. 

Γενικότερα, παρατηρείται μια σύγχυση με τα βασικά βήματα της διαδικασίας του place 

branding στη σχετική βιβλιογραφία και  έχουν προταθεί αρκετά θεωρητικά πλαίσια για 

τη χάραξη δημόσιας πολιτικής του branding του τόπου. Παρακάτω θα αναφερθούν τα 

σημαντικότερα από αυτά. 

Σύμφωνα με τους Herstein και Jaffe (2007), αυτή η μακροχρόνια διαδικασία  

περιλαμβάνει πέντε βήματα : 
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1. τη διάγνωση, 

2. το όραμα,  

3. την εικόνα, 

4. την αφομοίωση  

5. και τον έλεγχο  

Η διαδικασία της διάγνωσης της τρέχουσας εικόνας πρέπει να γίνεται σε 

συνεργασία με τους κατοίκους της πόλης, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι του έργου να 

απολαμβάνουν την  υποστήριξή τους για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Οι 

αρμόδιοι σύμβουλοι περνούν μερικές μέρες εντατικής κατανόησης για το τι κάνει ένα 

μέρος μοναδικό. Επισκέπτονται  τα σημαντικότερα αξιοθέατα, παίρνουν συνεντεύξεις 

από τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη επιρροή και δημιουργούν μια γενική εντύπωση 

του τόπου από τη σκοπιά ενός ξένου (Stubbs, 2014).  Σε αυτό το στάδιο, οι ερευνητές 

πρέπει να εντοπιστούν οι  «θετικές πτυχές» της πόλης. Κατά την επόμενη φάση, θα 

πρέπει να ορίζεται το όραμα της διαδικασίας branding, προσδιορίζοντας τους στόχους 

της διαδικασίας » σε σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (τοπικούς 

κατοίκους και πολίτες των άλλων πόλεων). Κατά τον σχεδιασμό της εικόνας της πόλης, 

η έννοια αυτή πρέπει να διατυπωθεί ότι ενοποιεί τα μοναδικά φυσικά και ανθρώπινα 

περιουσιακά στοιχεία της πόλης , τον κύριο κοινό-στόχο της πόλης, τις ανταγωνιστικές 

πόλεις και τις θετικές πτυχές, επιθυμίες και όραμα. Κατά το στάδιο του οράματος και 

της αφομοίωσης, η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επικοινωνία πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν (Herstein and Jaffe, 2007). Στο Διάγραμμα 3 απεικονίζονται 

γραφικά και τα πέντε βήματα στη διαδικασία του branding του τόπου.  

 Διάγραμμα 3: Διαγραμματική απεικόνιση των βημάτων της διαδικασίας του branding 

τόπου. 

Ένα άλλο θεωρητικό πλαίσιο για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής του place 

branding πρότεινε ο Azevedo (2004), το οποίο αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια. 

Το πρώτο στάδιο  προϋποθέτει μια ανάλυση SWOT, ενώ το δεύτερο είναι σχετικά με 

τον ορισμό της  ταυτότητα της μάρκας από την άποψη των  «απτών / λειτουργικών 

χαρακτηριστικών και των συναισθηματικών / αντιπροσωπευτικών οφελών», 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΡΑΜΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 
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προκειμένου να οικοδομηθεί μια σχέση μεταξύ του brand της πόλης και της αγοράς-

στόχου. Το τρίτο στάδιο αφορά στη διαμόρφωση της εικόνας της πόλης, και 

περιλαμβάνει την κατασκευή της  brand στρατηγικής επικοινωνίας, την επιλογή των 

παραγόντων μάρκετινγκ και την παρακολούθηση της μάρκας. Το τέταρτο στάδιο της 

διαδικασίας είναι τα οφέλη από τη διαδικασία του place branding. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Kotler (2010) ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας πόλης, 

περνάει από πέντε στάδια τα οποία είναι τα εξής: 

 Ανάλυση της παρούσας κατάστασης της πόλης: πως είναι σήμερα, ποια τα 

βασικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ποιες οι ευκαιρίες και απειλές 

που της παρουσιάζονται (SWOT Analysis) και ποιοι οι βασικοί της 

ανταγωνιστές. 

 Δημιουργία ενός οράματος και στόχου: πως θα ήθελαν οι πολίτες να είναι η 

πόλη τους. 

 Σχεδιασμός της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. 

 Κατάλληλο πλάνο δράσης. 

 Υλοποίηση και έλεγχος. 

Τα μοντέλα διαδικασίας του place branding που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

δίνουν έμφαση σε διαφορετικές συνιστώσες και στάδια της διαδικασίας branding. Το 

καθήκον των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να επιλέξουν το σωστό 

μοντέλο, με βάση την μοναδική ταυτότητα της περιοχής και την εικόνα της πόλης που 

θέλουν να προωθήσουν στις ομάδες-στόχους. 

2.2.2 Τάσεις του place branding 

Πρόσφατα υπάρχει μια εμφανής στροφή προς το branding, το οποίο 

αναγνωρίζεται ευρέως στην βιβλιογραφία και είναι εμφανής στην πρακτική του 

μάρκετινγκ του  τόπου. Ιστορικά, το branding του τόπου ήταν σημαντικό από την 

άποψη της προώθησης του τουρισμού, αλλά είναι επίσης σημαντικό για να προωθήσει 

μια πόλη σε μια αυξανόμενη ανταγωνιστική αγορά και  για να προσελκύσει  τη 

μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και καινοτόμων επιχειρηματιών. Το θέμα του place 

branding είναι πράγματι ένα σύνθετο θέμα και οι τάσεις αντιπροσωπεύουν τις διάφορες 

πτυχές που επιφέρουν αυτή την πολυπλοκότητα (Kavaratzis, 2005). 

Το Branding του τόπου καταγωγής: η τάση αυτή έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 

επιστήμης του μάρκετινγκ και έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο σώμα των εκδόσεων. 
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Αφορά τη χρήση του τόπου προέλευσης στο branding ενός προϊόντος. 

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες, τις εικόνες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 

στερεότυπα για τον τόπο και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν,  για ένα εμπορικό 

σήμα προϊόντος που παράγεται σε αυτή τη χώρα θεωρείται μια αποτελεσματική 

στρατηγική. Στην ουσία όμως, έχει λίγο να κάνει με την έννοια του place branding. Η 

πρακτική αυτή δεν αποτελεί μια στρατηγική branding του τόπου, υπό την έννοια ότι δεν 

μπορεί να θεωρηθεί μια στρατηγική διαχείρισης τόπου (Kavaratzis, 2005). 

Το Branding των εθνών:  η τάση αυτή έχει επίσης αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 

επιστήμης του μάρκετινγκ και ειδικά μέσα στους κύκλους των συμβούλων μάρκετινγκ, 

οι οποίοι ενεργούν ως σύμβουλοι εθνικών  κυβερνήσεων, που έχουν συνειδητοποιήσει 

τα πιθανά οφέλη του branding της χώρας τους, αλλά δεν έχουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διαφημιστικές 

εκστρατείες και στρατηγικές. Το ενδιαφέρον έγκειται συνήθως στα θετικά 

αποτελέσματα του branding της χώρας προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης και την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων (Kavaratzis, 2005). 

 Branding Πολιτισμού / Ψυχαγωγίας : μια άλλη ενδιαφέρουσα και σταθερά 

αυξανόμενη τάση υπήρξε η εξέταση των επιπτώσεων του πολιτιστικού και 

ψυχαγωγικού  branding για την φυσική, οικονομική και μερικές φορές για το κοινωνικό 

περιβάλλον των πόλεων. Αυτό  το πολιτιστικό branding  οφείλει την ανάπτυξή του στην 

αυξανόμενη σημασία των πολιτιστικών βιομηχανιών αναψυχής και ψυχαγωγίας  εντός 

της σύγχρονης οικονομίας, τόσο για τους τουρίστες όσο και για άλλους επισκέπτες, 

όπως και για τον τοπικό πληθυσμό (Kavaratzis, 2005). 

Branding Προορισμού:  είναι ίσως η πιο ανεπτυγμένη τάση στη θεωρία και 

χρησιμοποιείται πιο συχνά στο place branding . Οι σύμβουλοι στο destination branding 

διακηρύσσουν ότι αναφέρεται στις προσπάθειες για την αύξηση των τουριστικών 

επισκέψεων και των τουριστικών δαπανών για ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό 

προορισμό (Hanna and Rowley, 2008). Ξεκινώντας αναμφισβήτητα από τη 

συνειδητοποίηση ότι οι πόλεις επισκέπτονται από τουρίστες, λόγω των προγενέστερων  

εικόνων τους και γίνεται κατανάλωση σε αυτές με βάση μια σύγκριση από πρώτο χέρι 

αυτών των εικόνων με την πραγματικότητα που βιώνουν στον ίδιο τον προορισμό, η 

τάση αυτή έχει προσφέρει πολλά στη θεωρία του place branding (Kavaratzis, 2005). Οι 

Brent Ritchie και Ritchie (1998) αναγνωρίζουν ότι μια μάρκα προορισμού έχει τη 

δυνατότητα να διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο "για ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών και 
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αναπτυξιακών προσπαθειών" , και τονίζουν την ανάγκη για άλλους οργανισμούς να 

ευθυγραμμιστούν με το branding της μάρκας προορισμού. Με αυτόν τον τρόπο 

συνειδητοποιούν ότι το branding προορισμού είναι μόνο ένα μέρος της όλης 

προσπάθειας branding  του κάθε τόπου.  

Branding Πόλης: μια τελική και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα τάση στη βιβλιογραφία, 

στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, μπορεί να βρεθεί σε μια σειρά από άρθρα που 

προσπαθούν να συζητήσουν τις δυνατότητες χρήσης του branding ως μια προσέγγιση 

για την ενσωμάτωση, την καθοδήγηση και την εστίαση της διαχείρισης του τόπου. Ο 

δανεισμός από τις τεχνικές και τις ιδέες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του γενικού 

branding, και ιδιαίτερα από την έλευση της όλο και πιο δημοφιλής έννοιας της 

εταιρικής επωνυμίας, τα άρθρα αυτά συζητούν τη σκοπιμότητα κεντρικών εννοιών  

branding για το place branding και προσπαθούν είτε να παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο 

για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των τοπικών brands ή να εξετάσουν την 

καταλληλότητα των συγκεκριμένων εργαλείων branding για το branding της πόλης 

(Kavaratzis, 2005). 

Υπάρχει ένα αυξανόμενο σώμα της πρακτικής και της έρευνας γύρω από το 

place branding. Επαναλαμβανόμενα θέματα στο πλαίσιο των διαφόρων κλάδων που 

συζητούν για το place branding περιλαμβάνουν: συγκρίσεις μεταξύ του branding ενός 

προϊόντος / υπηρεσίας και τους προορισμούς / πόλεις, συγκρίσεις μεταξύ της εταιρικής 

επωνυμίας και των εμπορικών σημάτων της πόλης και η ομοιότητα με την εταιρική 

επωνυμία , εντυπώσεις μεταξύ του place branding και της επανατοποθέτησης της 

εικόνας και της ανασυγκρότησης,  η σημασία της μοναδικής  ταυτότητας και η χρήση 

στοιχείων του εμπορικού σήματος και ο ρόλος των συναισθηματικών δεσμών με τους 

καταναλωτές. Παρόλα αυτά είναι ένα σχετικά νέο πεδίο μελέτης και εξακολουθεί να 

υπάρχει προφανής έλλειψη εμπειρικών ερευνών (Hanna and Rowley, 2011). 

2.2.3 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί του city branding 

Πολλές φορές, στη βιβλιογραφία ο όρος του place branding συγχέεται με το city 

branding. Οι δυο όροι δεν διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά, αλλά ουσιαστικά το city 

branding αποτελεί μια πτυχή του place branding και ενσωματώνεται σε αυτό, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. 

Με τον όρο city branding εννοούμε τη δημιουργία συστήματος ανταγωνιστικής 

ταυτότητας της πόλης. Η διαδικασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην αντίληψη των 
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ανθρώπων για τις πόλεις και προσπαθεί να την επηρεάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ευνοεί τις παρούσες συνθήκες ή τις μελλοντικές ανάγκες της (Δέφνερ, Καραχάλης και 

Μεταξάς, 2012). Το city branding αποτελεί ένα στρατηγικό πλάνο βελτίωσης της 

εικόνας μιας πόλης, επιλέγει τα βασικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς της και τα 

προωθεί με σωστό τρόπο. 

Το Βranding Πόλης θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές αλλά ταυτόχρονα απλές 

ιδέες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις μοναδικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της 

πόλης. ∆εν πρόκειται μόνο για ένα λογότυπο. Όταν μια πόλη αποφασίσει το Βrand που 

θέλει να έχει, τότε θα προσπαθήσει να κάνει την εικόνα, της υπηρεσίες και όλα τα 

μηνύματά της συνεπή και συνεκτικά με την επιλογή του Βrand (Kavaratzis and 

Ashworth, 2005) 

 Το branding της πόλης βασίζεται κυρίως σε τρία βασικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία είναι εικόνα, η μοναδικότητα και η γνησιότητα (Riza, Doratli and Fasli, 2011). 

Το City branding χρησιμεύει ως εργαλείο προώθησης για τη δημιουργία μιας μοναδικής 

εικόνας για μια πόλη. Σχεδόν κάθε πόλη εφαρμόζει το city branding πλέον, 

προκειμένου να αναπλάσει  την εικόνα της, επειδή η εικόνα της πόλης αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του  city branding, όσο και της ταυτότητάς της. 

Υπάρχουν κυρίως τρεις προσεγγίσεις για την προώθηση των πόλεων: τα μεγάλα 

πολιτιστικά γεγονότα, η παλινόρθωση και η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και η κατασκευή εμβληματικών κτιρίων (Riza, Doratli and Fasli, 2011). Ωστόσο, η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος για την προώθηση της εικόνας των πόλεων είναι η κατασκευή 

εμβληματικών κτιρίων, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια αναγνωρίσιμη εικόνα. 

Οι υπάρχουσες μελέτες  επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα 

στην εικόνα της πόλης και την ικανοποίηση των επισκεπτών. Μια ισχυρή και 

αναγνωρίσιμη εικόνα θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση των επισκεπτών. Τα 

εμβληματικά κτίρια συμβάλλουν ενεργά στην αναγνωρίσιμη εικόνα μιας πόλης, μιας 

χώρας και γενικότερα μιας περιοχής, επηρεάζοντας έμμεσα το αίσθημα της ευημερίας 

των κατοίκων και των επισκεπτών. Τα εμβληματικά κτίρια έχουν μεγάλη συμβολή στην 

αναγνωρίσιμη εικόνα μιας πόλης  ή  τόπου, και  μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα το 

αίσθημα της  ευημερίας  και της  ικανοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια σχέση μεταξύ της εικόνας του τόπου και της ποιότητας 

ζωής (Riza, Doratli and Fasli, 2011). 
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Το branding της πόλης συνδέεται κυρίως με την οικονομική αξία, αλλά και με 

συμβολικές τιμές, δεδομένου ότι αποτελεί μια στρατηγική που παρέχει στις  πόλεις μια 

εικόνα και μια πολιτιστική σημασία. Οι πόλεις θα πρέπει να έχουν βάθος, πρωτοτυπία 

και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα μέσω της υλοποίησης, της επιλογής, της 

ποικιλομορφίας και των διακριτικών χαρακτηριστικών. Κάπως έτσι, το city branding 

συμβάλλει στην κατασκευή της τοπικής ταυτότητας (Deffner and Metaxas, 2010). 

Οι στόχοι της πόλης ή του city branding είναι να ανακαλύψουν ή να 

δημιουργήσουν μοναδικότητα, η οποία καθιστά την πόλη διαφορετική από τις άλλες. Ο 

κύριος στόχος στην κατασκευή των εμπορικών σημάτων για τις πόλεις είναι η 

διάρθρωση της πόλης στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο (Riza, Doratli and Fasli, 2011). 

Αν μια πόλη ισχυρίζεται ότι είναι επιτυχημένη, τότε πρέπει να έχει μια ελκυστική 

εικόνα,  και συνεπώς θα πρέπει να διαθέτει και τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους 

για αυτό. Έτσι, το branding της πόλης θα πρέπει να ασχολείται με «το πώς ο πολιτισμός 

και η ιστορία , η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη, η υποδομή και η 

αρχιτεκτονική, το τοπίο και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, μπορούν να συνδυαστούν σε 

μια εμπορεύσιμη ταυτότητα που θα είναι αποδεκτή από όλους τους ανθρώπους. » 

(Zhang and  Zhao, 2009) 

Γενικότερα, το city branding είναι ένα στρατηγικό πλάνο βελτίωσης της εικόνας 

μίας πόλης. Η διαδικασία αυτή, δεν είναι τελείως αυτόνομη. Αποτελεί, «συστατικό» της 

διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων και συγκεκριμένα είναι το σημείο εκκίνησης της 

διαδικασίας του μάρκετινγκ που αφορά το ζήτημα «εικόνα της πόλης» (Kavaratzis, 

2008). 

2.3 Η συμβολή των κατοίκων στο place branding 

Οι τρεις κύριες ομάδες-στόχοι του μάρκετινγκ του τόπου και του place branding 

είναι οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις, και οι επισκέπτες.  Ωστόσο, οι κάτοικοι  είναι ζωτικής 

σημασίας για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του place branding, διότι  δεν είναι 

απλά παθητικοί αποδέκτες , αλλά πολλές φορές  έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία του 

και είναι συμπαραγωγοί των δημόσιων αγαθών, των υπηρεσιών και των πολιτικών του 

μάρκετινγκ.  

Η συμμετοχική προσέγγιση στο μάρκετινγκ και στο branding τονίζει τη 

σημασία του εσωτερικού κοινού και τοποθετεί τη διαδικασία του  branding ως ένα 

διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων. Στρατηγικές εσωτερικού branding, για 
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παράδειγμα, προσπαθούν να αυξήσουν τη δέσμευση της μάρκας μεταξύ όλων των 

μελών μιας  επιχείρησης , προκειμένου να καταστούν πραγματικοί πρεσβευτές της 

(Braun, Kavaratzis and Zenker, 2013). 

Το branding των τόπων (και των πόλεων κυρίως) έχει αποκτήσει αρκετά μεγάλη 

δημοτικότητα μεταξύ των αξιωματούχων της πόλης. έχουν  προκύψει πολλαπλοί  

ορισμοί για το place branding, ωστόσο δεν υπάρχει σήμερα ένας ενιαία αποδεκτός 

ορισμός. Υπό το πρίσμα αυτό, μερικοί έχουν προτείνει ότι το ουσιώδες χαρακτηριστικό 

μιας μάρκας είναι "τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το καλό όνομα από 

κάτι που προσφέρεται στο κοινό". Βασικά, αυτό το "καλό όνομα" ή φήμη υπάρχει στο 

μυαλό των καταναλωτών όσον αφορά τη γνώση του σήματος και θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένα δίκτυο ενώσεων στο μυαλό τους. (Braun, Kavaratzis and Zenker, 

2013) . Οι πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν για το συγκεκριμένο θέμα δεν θεωρούσαν 

σημαντικό παράγοντα τους κατοίκους μιας περιοχής, ωστόσο όπως αποδείχθηκε 

αργότερα υπήρχαν σημαντικά κενά σε αυτές τις έρευνες.  Μεταγενέστερες έρευνες 

έδειξαν ότι η περισσότερη διαβούλευση με τους κατοίκους θα μπορούσε να βελτιώσει 

τη θέση, τη θεωρία και την πρακτική του branding. 

Οι ρόλοι  που θα αναφερθούν παρακάτω, καθιστούν τους κατοίκους ως μια 

ζωτικής σημασίας αγορά-στόχο για το place branding.  

1. Οι κάτοικοι, ως αναπόσπαστο μέρος μιας μάρκας τόπου 

 Οι κάτοικοι και οι αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους  και με τον έξω κόσμο 

αποτελούν προφανώς το κοινωνικό περιβάλλον ενός συγκεκριμένου τόπου (Braun, 

Kavaratzis and Zenker, 2013). Ο  ρόλος των τοπικών πληθυσμών στο place branding 

είναι πράγματι κρίσιμος  για το σχηματισμό των τοπικών brands, καθώς οι  τοπικοί 

άνθρωποι  χρησιμοποιούνται ως δείκτης για την αξιολόγησή τους. Σύμφωνα με τον 

Freire (2009), ο προσλαμβανόμενος βαθμός φιλικότητας στη στάση των τοπικών 

πληθυσμών είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση του προορισμού, ενώ ο 

Vanolo (2008) αναφέρει ότι βλέπουμε τους κατοίκους της περιοχής ως ένα μέρος της 

δημιουργικής εικόνας της πόλης. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η εκστρατεία “Be Berlin” που ξεκίνησε 

το 2008 η γερμανική πρωτεύουσα.  Οι κάτοικοι του Βερολίνου είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για την πόλη τους μέσα από την αφήγηση προσωπικών 

ιστοριών που τους συνδέει  με την πόλη. Μάλιστα , μερικές από αυτές τις προσωπικές 
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ιστορίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκστρατεία προώθησης της πόλης (Braun, 

Kavaratzis and Zenker, 2013). Με τον τρόπο αυτό, η εκπροσώπηση του Βερολίνου 

στον έξω κόσμο, ξεκίνησε με τους κατοίκους, ως αναπόσπαστο μέρος του εμπορικού 

σήματος της πόλης. 

2. Οι κάτοικοι ως πρεσβευτές του εμπορικού σήματος του τόπου τους 

Ο δεύτερος ρόλος των κατοίκων είναι αυτός των πρεσβευτών της μάρκας του 

τόπου. Στο μοντέλο της επικοινωνίας της μάρκας της πόλης που αναπτύχθηκε από  

τον Καβαρατζή (2004), οι αντιλήψεις των πόλεων αποτελούνται από τρεις τύπους 

επικοινωνίας της μάρκας:  

(1) η πρωταρχική επικοινωνία, η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως οι δράσεις 

της ίδιας της  πόλης, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και πραγματικές 

προσφορές του τόπου, καθώς και η συμπεριφορά της πόλης 

(2) η δευτερεύουσα επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει την επίσημη ανακοίνωση, 

όπως όλες οι  μορφές  διαφήμισης ή δημοσίων σχέσεων και  

(3) η τριτοταγής επικοινωνία, η οποία αναφέρεται στο περίφημο word of mouth που 

παράγεται από  τους κατοίκους της πόλης. 

(Braun, Kavaratzis and Zenker, 2013) 

Οι απόψεις των κατοίκων είναι σημαντικές για τις εξωτερικές αγορές-στόχους 

και  όπως είναι φυσικό θεωρούνται αξιόπιστες και εμπιστευτικές πηγές πληροφοριών 

για έναν τόπο. Ο ρόλος των κατοίκων απαιτεί εμπλοκή και συμμετοχή στην προσπάθεια 

του place branding, καθώς η συμμετοχή αυξάνει την πιθανότητα να γίνουν πρεσβευτές 

της μάρκας. 

3. Οι κάτοικοι ως πολίτες  

Ο πιο παραμελημένος ρόλος στη θεωρία και στην πρακτική του place branding 

είναι ο ρόλος των κατοίκων ως πολίτες. Οι κάτοικοι επιλέγουν τους τοπικούς 

κυβερνητικούς αξιωματούχους τους, έχουν την πολιτική εξουσία και συμμετέχουν σε 

πολιτικές αποφάσεις. Η συμμετοχή αυτή είναι ταυτόχρονα ένα δικαίωμα και μια 

υποχρέωση για τους πολίτες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επίσης η υποχρέωση των 

τοπικών αρχών όχι μόνο να διασφαλίσουν αυτή τη συμμετοχή, αλλά και να παρέχουν 

ευκαιρίες για τους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Braun, Kavaratzis and Zenker, 2013). Ο Braun (2011) υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του 
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place branding απαιτεί ισορροπία μεταξύ της διακριτικής  εστίασης  για την μάρκα του 

τόπου και της ευρύτερης  υποστήριξης στις κοινότητες του τόπου.  

Η  ικανοποίηση των πολιτών επηρεάζει έντονα την  προσκόλληση σε ένα μέρος, 

την αξιολόγησή του και την πρόθεση να αφήσουν ένα μέρος. Ωστόσο , η προσκόλληση 

τόπου φαίνεται να είναι πιο σημαντική από την ικανοποίηση των πολιτών. Η 

προσκόλληση έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για τους διαχειριστές του τόπου, αλλά και για 

τον τομέα του μάρκετινγκ της χώρας , δεδομένου ότι η μετατροπή των πολιτών σε 

αυθεντικούς  πρεσβευτές ενός τόπου και η ίδια η ικανοποίηση των πολιτών είναι 

γενικοί στόχοι των δραστηριοτήτων του  μάρκετινγκ του τόπου (Zenker and Rόtter, 

2013). 

Οι κάτοικοι των πόλεων δεν συνιστούν μια συνεκτική ομάδα. Είναι βέβαιο ότι 

θα έχουν ποικίλες και αντικρουόμενες προτιμήσεις, επιθυμίες, ή συμπεριφορές. Για 

παράδειγμα, οι τοπικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι επίσης  κάτοικοι θα έχουν την 

τάση να έχουν διαφορετικές προσδοκίες για το εμπορικό σήμα τη τόπου  τους από ό, τι 

οι άνθρωποι που δεν είναι οικονομικά ενεργοί. Οι φοιτητές που ζουν στην περιοχή θα 

έχουν  διαφορετικό σύνολο επιθυμητών χαρακτηριστικών του τόπου  από ό, τι οι 

κάτοικοι σε ένα διαφορετικό στάδιο της ζωής (Braun, Kavaratzis and Zenker, 2013). 

Το μάρκετινγκ του τόπου  είναι επιτυχής όταν οι κάτοικοι και οι οικονομικοί 

παράγοντες είναι ικανοποιημένοι με την κοινότητά τους, και οι προσδοκίες των 

επισκεπτών και των επενδυτών πληρούνται. Λίγα μέρη έχουν ή μπορεί να τα έχουν όλα: 

την προσωπικότητα, τις υποδομές, τις βασικές υπηρεσίες και τα αξιοθέατα (Popovici, 

n.d.). Οι ανωτέρω πτυχές δεν γίνεται  να είναι ανεξάρτητες, αλλά λειτουργούν όλα ως 

σύνολο. Οι κάτοικοι θα πρέπει να δρουν με βάση το συμμετοχικό πνεύμα, ώστε η 

διαδικασία του branding να  γίνει πιο αποτελεσματική.  

 

2.4 Το μάρκετινγκ και branding τόπου και η σχέση τους με την πολιτιστική 

ταυτότητα κάθε περιοχής 

Στη σημερινή εποχή, δυστυχώς, υπάρχει ένα προφανές χάσμα μεταξύ των 

θεωριών του μάρκετινγκ του τόπου και των πρακτικών του, πού συνδέεται με την κακή 

τοποθέτηση, την παρερμηνεία και με την απλοποίηση θεμελιωδών και αμφιλεγόμενων 

ζητημάτων, όπως ο πολιτισμός και η ταυτότητα του τόπου. 
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Οι πόλεις του σήμερα εξελίσσονται διαρκώς και ανταγωνίζονται έντονα για να 

προβάλουν μια ελκυστική εικόνα, ενώ πρώτα επιδιώκουν  να ενισχύσουν  την οπτική 

εικόνα τους, και, στη συνέχεια, να συνδέσουν αυτό το περιεχόμενο με  την πολιτιστική  

και την οικονομική δραστηριότητα (Rehan, 2013). Αρκετές πόλεις έχουν δικές τους, 

ξεχωριστές εικόνες που πηγάζουν από διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, όπως ο 

πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά. 

Ο  πολιτισμός γίνεται αντιληπτός ως περιουσιακό στοιχείο ή κληροδότημα. Οι 

πόλεις χρησιμοποιούν τον πολιτισμό ως στόχο και μέσο σχεδιασμού, είτε έχοντας ως 

στρατηγικό στόχο να καταστούν πόλεις, συνυφασμένες με τον πολιτισμό σε αντίθεση 

με αυτό που ήταν, είτε με τη χρήση του πολιτισμού αποδεικνύουν ότι πράγματι η 

αλλαγή συμβαίνει  (Kavaratzis, 2011). 

Υπάρχει ανάγκη για επαναξιολόγηση του πολιτισμού και πώς αυτός μπορεί να 

αξιοποιηθεί  στο  branding του τόπου. Το branding μπορεί να θεωρηθεί ως η διαδικασία 

με την οποία γίνονται προσπάθειες να επηρεαστούν οι καταναλωτές για το πώς 

ερμηνεύουν και  αναπτύσσουν τη δική τους αίσθηση για το τι είναι  μάρκα, με  τι έχει 

σχέση και τι σημαίνει. Είναι σαφές ότι πολύ περισσότερη προσοχή απαιτείται στο 

σχεδιασμό εκδηλώσεων, σε κάθε είδους πολιτιστικά δρώμενα  και, επίσης, σε 

δημόσιους χώρους. Ακόμα όμως, μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση του 

πολιτισμού στο μάρκετινγκ της πόλης (Kavaratzis, 2011). Ο πολιτισμός πρέπει να 

ενσωματώνεται στο μάρκετινγκ του τόπου, αρκεί φυσικά αυτό να γίνεται με το σωστό 

τρόπο και με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά κάθε περιοχής. 

Ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης της Δύσης έχει έρθει από την 

ικανότητα να δημιουργεί   εμπορικά σήματα, τα οποία σχετίζονται με τους τόπους 

καταγωγής τους, ικανά να συνοψίζουν  και να μεταδίδουν  τις  αξίες  της εθνικής  και 

αστικής κουλτούρας τους. Παρ 'όλα αυτά, ο Anholt (2002) αναγνωρίζει ότι σε 

περιόδους όπως τη σημερινή, όταν η διαφήμιση είναι σε επίπεδα κορεσμού, υπάρχει 

ένα κλίμα αυξανόμενης καχυποψίας των εμπορικών μηνυμάτων. Έτσι, ο πολιτισμός, ως 

αποτέλεσμα των σύνθετων κληρονομιών  και των σχέσεων , είναι πιο αξιόπιστος  ως 

θεματοφύλακας των εννοιών της αυθεντικότητας, ο πομπός των αξιών της 

δημιουργικότητας, της ανοχής, και τη σοφίας, της  μουσικής, και των   διάφορων  

τεχνών (Martinez, 2011). 

Είναι πιθανό ότι  το μάρκετινγκ ή το branding γίνονται  αντιληπτά συχνά από τις 

δημόσιες διοικήσεις ως διαφημιστικές εκστρατείες, που εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο 
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σύνολο περιστάσεων και περιορίζονται σε μια χρονική περίοδο μικρής διάρκειας. 

Επιπλέον, οι δημόσιες διοικήσεις έχουν συνήθως περιορισμένη εξοικείωση με τις  

σύγχρονες προσεγγίσεις για το σχεσιακό μάρκετινγκ και πώς να εφαρμόζουν τις  

τεχνικές του μάρκετινγκ  που ουσιαστικά προέρχονται από τον κόσμο των 

επιχειρήσεων. Πολλές προσεγγίσεις για την προώθηση ενός τόπου ή μιας περιοχής  

αναπτύχθηκαν από εταιρείες συμβούλων, οι οποίοι αναπαράγουν συχνά παρόμοια 

συστήματα που με μικρές τροποποιήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε κάθε 

εδαφική μονάδα. Σαν  αποτέλεσμα είναι πολύ πιθανό  να υπάρξει  μια ορισμένη 

ομογενοποίηση ή τυποποίηση του μάρκετινγκ για τις  διαφημιστικές εκστρατείες 

(Martinez, 2011).  

Ωστόσο, η  στρατηγική που ακολουθείται  δεν πρέπει να είναι μια τυποποιημένη 

διαφημιστική εκστρατεία, που ισχύει για οπουδήποτε. Για να αποφευχθεί αυτό, η 

στρατηγική για το μάρκετινγκ θα πρέπει να σχετίζεται με την πολιτιστική ταυτότητα 

του τόπου. Η  ταυτότητα της πόλης που εμπλέκεται θα πρέπει να διερευνηθεί και να 

αναγνωριστούν η ιστορία, οι  πεποιθήσεις, οι  αξίες και ο πολιτισμός της. Η  πρόκληση 

για τις πόλεις και τις χώρες είναι να βρούνε τα κλειδιά για την εκπροσώπηση της 

ταυτότητάς τους και να προβάλλουν την εικόνα τους ,  δημιουργώντας  νέα και 

μοντέρνα σημεία έλξης για το νεανικό κοινό και όχι μόνο. Οι πόλεις πρέπει να  

δείχνουν τον πλουραλιστικό χαρακτήρα τους στις κοινωνίες του σήμερα και να είναι 

ανοικτές  σε νέες πολιτιστικές έννοιες, όπως μουσικά φεστιβάλ και  ο αθλητισμός.  

Ο Lynch (1960) ορίζει την ταυτότητα ενός τόπου ως «το βαθμό στον οποίο ένα 

άτομο μπορεί να αναγνωρίσει ή να ανακαλέσει ένα μέρος ως  διαφορετικό από άλλα 

μέρη ". Επομένως, η ταυτότητα είναι η ισχυρή  δημιουργία εικόνων στο μυαλό των 

ανθρώπων, που δεν έχουν ξαναδεί. Η ταυτότητα  είναι πάντα αποκλειστική και δεν 

μπορεί να αναπαραχθεί . Κάθε πόλη έχει μια μοναδική ταυτότητα, η οποία αποτελείται 

από εικόνες  και αναμνήσεις, οι οποίες είναι είτε θετικές είτε αρνητικές. (Riza, Doratli 

and Fasli, 2011). 

Το επιτυχημένο μάρκετινγκ της πόλης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την 

επωνυμία της πόλης, μια έννοια μάρκετινγκ που απαιτεί τη δημιουργία μιας ειδικά 

σχεδιασμένης  ταυτότητας  και προώθηση  συγκεκριμένων αγορών (Ismail and Mohd-

Ali, 2011). Ο  Luque-Martinez et al. (2007) συζήτησε  λεπτομερώς τη διαδικασία και τα 

στοιχεία που απαιτούνται για την ποσοτικοποίηση της εικόνας της πόλης, και 
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διαπιστώθηκε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς είναι 

ένα στοιχείο, το οποίο προκαλεί συναισθήματα. 

Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την επωνυμία ενός τόπου από την κουλτούρα 

του, η οποία αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου. Λόγω της πολύπλοκης σχέσης 

μεταξύ του πολιτισμού, της εθνικής ταυτότητας και των πολλών ενδιαφερόμενων 

φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της επωνυμίας του τόπου, τα μέρη δεν έχουν 

μια ενιαία ταυτότητα. Τα μέρη μπορεί να έχουν διαφορετικά αξιοθέατα και 

διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές αγορές-στόχους και σε ομάδες ενδιαφερομένων 

(Skinner, 2008). 

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά μέσω των οποίων οι πόλεις αποκτούν διεθνή 

φήμη. Ενώ οι μικρές πόλεις έχουν συνήθως μεγαλύτερη σαφήνεια στο προφίλ τους , ως 

αποτέλεσμα του περιορισμένου εύρους των χαρακτηριστικών που μπορεί να τους 

ξεχωρίσει από το πλήθος, οι μεγάλες πόλεις τείνουν να συγκεντρώσουν ένα πιο 

πολύπλευρο σύνολο των πτυχών. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτές οι 

ταυτότητες είναι η βάση για κάθε μετέπειτα προώθησή (Martinez, 2011). Αυτό μπορεί 

να διαμορφώσει το προφίλ μιας πόλης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

Το Place Branding στην ελληνική πραγματικότητα - Μελέτη περίπτωσης 

εφαρμογής του Place/City Branding στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

Το κεφάλαιο αυτό, αναφέρεται στην εφαρμογή του place branding στον 

ελλαδικό χώρο, ενώ θα εξετασθεί πιο διεξοδικά η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα, στην οποία δεν χρησιμοποιούνται ευρέως οι 

πρακτικές του place branding, ενώ από πολλούς μελετητές, η χώρα μας έχει 

χαρακτηριστεί ως αρνητικό παράδειγμα εφαρμογής αυτών των πρακτικών. 

Το κεφάλαιο κλείνει με τη διεξοδική αναφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η 

οποία επιλέχθηκε για να αναπτυχθεί στη συγκεκριμένη εργασία, διότι είναι η πόλη στην 

οποία κατοικώ και έχει έντονο ενδιαφέρον για εμένα. 

3.1 Το branding τόπου/πόλης στην ελληνική πραγματικότητα 

Το Branding τόπου δημιουργεί ταυτότητες επώνυμων και δημοφιλών 

προορισμών εδώ και δεκαετίες. Είναι μία διαδικασία που φέρνει επισκέπτες, κέρδη και 

επενδύσεις σε πόλεις και χώρες ανά τον κόσμο. Όμως, δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή η 

στρατηγική χωρικής ανάπτυξης δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Είναι πολύ λίγες οι 

ελληνικές πόλεις (Βόλος, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Καβάλα, Λάρισα, Χανιά), οι 

οποίες εφαρμόζουν πρακτικές μάρκετινγκ πόλης προσπαθώντας έτσι να προσελκύσουν 

επισκέπτες, επενδυτές ή κατοίκους. 

Φαντάζει παράλογο να παραμένει άγνωστο ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 

τουριστικής ανάπτυξης, παγκοσμίως, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ισχυρίζεται ότι 

η βαριά βιομηχανία της είναι ο τουρισμός. Ισχυρισμός που είναι απόλυτα αληθινός αν 

υπολογίσουμε ότι ο τουρισμός συμμετέχει με 16% στο ΑΕΠ της πατρίδας μας 

(Μπρούσαλης, 2012).  

Τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά 

με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της εικόνας του προϊόντος ‘Ελλάδα’ (rebranding 

Greece) ως έναν από τους τρόπους για να βγει η χώρα από την κρίση ( Μπούχαλης, 

2012).  

Μια στρατηγική μάρκετινγκ και branding δεν σχετίζεται με τη διαφήμιση ή την 

πώληση, εφόσον ο τόπος δεν λειτουργεί ως «προϊόν». Είναι η δημιουργία και χρήση 
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επικοινωνιακών εργαλείων προκειμένου μία πόλη, μία περιφέρεια ή μια χώρα να 

βελτιώσει την εικόνα και τη φήμη της, να προσελκύσει επισκέπτες, επενδύσεις ή νέους 

κατοίκους και να δημιουργήσει συναισθήματα ταύτισης και περηφάνιας στους 

υφιστάμενους κατοίκους. Παράλληλα, περιλαμβάνει και την προσπάθεια αντιστροφής ή 

ακύρωσης των όποιων αρνητικών εικόνων. Επομένως , η σημασία του αντικειμένου για 

την Ελλάδα στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση είναι προφανής (Δέφνερ, 

Καραχάλης και Μεταξάς, 2012). 

Το branding προϋποθέτει  ότι το προϊόν σχεδιάζεται  μέσω προσεκτικής 

στρατηγικής διαχείρισης και μάρκετινγκ, ότι υπάρχει  συντονισμός μεταξύ όλων των 

κοινωνικών εταίρων  και ότι δίνεται  έμφαση στη δημιουργία αξίας τόσο για τους 

επισκέπτες όσο και για τους ντόπιους κατοίκους. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη όσον 

αφορά τον τουρισμό, με απαράμιλλους πόρους, μοναδικούς στον κόσμο. Τα συστατικά 

είναι υπέροχα, αλλά η διαχείριση και η συναρμολόγηση του προϊόντος είναι  

προβληματική εδώ και χρόνια. Το μάρκετινγκ, η προώθηση και το branding που 

εφάρμοσε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν σχεδόν εγκληματικά, με τις αρμόδιες 

αρχές να ξοδεύουν τεράστια χρηματικά ποσά σε αναποτελεσματικές εκστρατείες και 

ερασιτεχνικές προσπάθειες  προώθησης της χώρας (Buhalis, 2001).  

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι πρακτικές που συνδέονται με το 

μάρκετινγκ προορισμού είναι δημοφιλείς λόγω της τουριστικής εξειδίκευσης πολλών 

ελληνικών περιοχών, οι προσπάθειες για τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγικών 

μάρκετινγκ του τόπου δεν έχουν ακόμα συστηματοποιηθεί. Oι Kavaratzis και Ashworth 

(2005) ξεχωρίζουν τα στάδια της εξέλιξης των πολιτικών μάρκετινγκ τόπου σε τρεις 

φάσεις: στην πρώτη φάση η στρατηγική μάρκετινγκ αποτελεί πρωτοβουλία ιδιωτών, 

στη δεύτερη φάση η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζεται από τις τοπικές αρχές και στην 

τρίτη φάση γίνεται πλέον κοινή αντίληψη ότι οι στρατηγικές αυτές ωφελούν συνολικά 

μία περιοχή . Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς αντίστοιχη εξέλιξη. Σε 

ποιο βαθμό μπορεί κανείς να αναφερθεί σε στρατηγικές μάρκετινγκ του τόπου στην 

Ελλάδα; 

Στις αστικές περιοχές της Ελλάδας είναι γεγονός ότι οι παρεμβάσεις για την 

αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών, οι προσπάθειες λειτουργικής ανασύνθεσης 

του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και η διάχυτη διάθεση «φεστιβαλοποίησης»  της 

αστικής ζωής ως τάσεις, που κυριαρχούν στα αστικά κέντρα παγκοσμίως, δεν έχουν 
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επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τις ελληνικές πόλεις (Γοσποδίνη και Μπιεράτος, 

2006).  

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στο nation branding της Ελλάδας. Σε 

εθνικό επίπεδο το μάρκετινγκ τόπου βρίσκει εφαρμογή στις καμπάνιες επικοινωνιακής 

προβολής σε επίπεδο τομεακών κρατικών πολιτικών (όπως, από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού, τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού και τον Οργανισμό 

Προώθησης Εμπορίου). Πρόσφατα στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «You in Greece» αποφασίστηκε η προώθηση 

ειδικών μορφών τουρισμού, (όπως του αστικού τουρισμού στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη) μέσω ειδικών τηλεοπτικών σποτ. Στην προσπάθειά του να αντιστρέψει 

την αρνητική εικόνα, η οποία δημιουργήθηκε για τη χώρα µας στις τουριστικές αγορές 

λόγω της οικονομικής κρίσης, ο EOT επιστράτευσε το σύνθηµα True Greece (Αληθινή 

Ελλάδα). Στο λογότυπο χρησιμοποιούνται τα εθνικά χρώµατα, ενώ οι εννιά κύκλοι 

συμβολίζουν τα είδη του θεµατικού τουρισμού που θέλει να αναπτύξει n Ελλάδα (ΕΟΤ, 

2014). 

 

Εικόνα 2: Το λογότυπο και το σλόγκαν της Ελλάδας 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα δεν 

είναι εύκολο να εντοπιστεί μία συνεπής πολιτική προώθησης βάσει ενός ειδικού 

γεγονότος, με εξαίρεση φυσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και τη 

διοργάνωση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην Αθήνα 

(1985), τη Θεσσαλονίκη (1997) και την Πάτρα (2006) με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, 

αφού κυρίως οι Ολυμπιακοί Αγώνες έμειναν ανεκμετάλλευτοι. 

3.2.Η πόλη της Θεσσαλονίκης 

Η Θεσσαλονίκη, ιστορικά, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο κυρίως λόγω του ότι αποτελεί διαχρονικά νευραλγικό, κοµβικό σηµείο, προς 
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βορά, ανατολή και δύση. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πολλές δυνατότητες που αν 

τις εκμεταλλευτεί σωστά, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική place/city 

branding, μπορεί να γίνει τουριστικός πόλος έλξης παγκοσμίως. Διαθέτει πληθώρα 

σημαντικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ωστόσο δεν έχει την απαραίτητη 

αναγνωρισιμότητα, εικόνα και brand. Στην ουσία, υπάρχει το «προϊόν», αλλά όχι το 

branding. Για αυτό, θα πρέπει να διευρύνει την αναγνωρισιμότητά της, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας μια επωνυμία (brand) που θα βασίζεται σε 

όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντός της που θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία αιχμής για την προσέλκυση τουριστών, 

επιχειρηματιών και κατοίκων. 

Το 1997 αποτέλεσε για τη Θεσσαλονίκη µια εξαιρετική ευκαιρία για να 

επιχειρήσει την ανανέωση της φυσιογνωμίας της. Η ανακήρυξή της ως Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπήρξε το έναυσµα για την ανάδυση και εφαρμογή των 

ιδεών της σύγχρονης πολεοδομίας: του ρεύµατος των αναπλάσεων και της αξιοποίησης 

των τµηµάτων και ποιοτήτων του αστικού χώρου που η µέχρι τότε εξέλιξη της πόλης 

είχε καταστήσει πεπαλαιωμένα ή ανενεργά, αλλά και του σχεδιασµού νέων αστικών 

τοπίων (Χαστάογλου, 2006). 

Το πρόγραμμα των έργων του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης – Θεσσαλονίκη ’97, φάνηκε να δίνει μια κρίσιμη ώθηση στην αναποφάσιστη 

τάση που έχει εκδηλωθεί μετά το 1990 – με την αμφιλεγόμενη ανάπλαση κάποιων 

σημείων του ιστορικού εμπορικού κέντρου και τις φειδωλές εργασίες αποκατάστασης 

μνημείων – και παράλληλα να ενθαρρύνει αναζητήσεις για ευρηματικούς χειρισμούς 

ανανέωσης του αστικού τοπίου, θέτοντας έτσι την πόλη σε μια κατεύθυνση που 

ακολουθεί τα τεκταινόμενα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις (Χαστάογλου, 2006). 

Όταν επαναλειτούργησε ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης διαπίστωσε 

αφενός την έλλειψη συγκεκριμένης επικοινωνιακής ταυτότητας της πόλης και αφετέρου 

την ανυπαρξία ολοκληρωμένης στρατηγικής branding του προορισμού, με αποτέλεσμα 

τη χαμηλή αναγνωσιμότητα της πόλης στο εξωτερικό και συνεπώς, την περιορισμένη 

επισκεψιμότητα, με απόλυτο αριθμό επισκεπτών πολύ χαμηλότερο από τον 

αναμενόμενο για μια πόλη με τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης (tourismplus, n.d.). 

Η  προσπάθεια επανατοποθέτησης του προφίλ της πόλης και η αντιμετώπιση 

του ζητήματος της προβολής του προορισμού,  θα πρέπει να στηρίζεται σε μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης και προβολής του αστικού προϊόντος. Η 
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εκπόνηση μελέτης για ένα νέο branding για την πόλη της Θεσσαλονίκης ανατέθηκε 

στην κοινοπραξία Brandexcel-Colibri  και ολοκληρώθηκε σε δυο φάσεις. 

1
η
 φάση : η ανάγκη της δημιουργίας νέου προσώπου της πόλης μέσα από μια εκτενή 

διαδικασία συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων 

2
η
 φάση : η σύνταξη συγκεκριμένου σχεδίου branding, προώθησης και προβολής της 

πόλης της Θεσσαλονίκης μέσα από τη νέα ταυτότητα 

Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια μελέτης της διαδικασίας του στρατηγικού 

προγράμματος place branding για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το μοντέλο του 

πλαισίου  για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής του place branding που ακολουθήθηκε 

είναι εκείνο του Kotler, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σύμφωνα με 

αυτό ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας πόλης, περνάει από πέντε στάδια τα οποία είναι τα 

εξής: 

• Ανάλυση της παρούσας κατάστασης της πόλης: πως είναι σήμερα, ποια τα 

βασικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ποιες οι ευκαιρίες και απειλές 

που της παρουσιάζονται (SWOT Analysis) και ποιοι οι βασικοί της 

ανταγωνιστές. 

•  δημιουργία ενός οράματος και στόχου: πως θα ήθελαν οι πολίτες να είναι η 

πόλη τους. 

• Σχεδιασμός της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. 

• Κατάλληλο πλάνο δράσης. 

• Υλοποίηση και έλεγχος. 

3.2.1  Ανάπτυξη στρατηγικής place branding στη Θεσσαλονίκη  

Ανάλυση παρούσας κατάστασης 

Στη σύγχρονη εποχή, η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγαλούπολη με πάνω από 

1.000.000 κατοίκους, αποτελεί το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της βόρειας 

Ελλάδας και μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της βαλκανικής χερσονήσου. Η 

στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης, την έχει αναδείξει, σε όλες τις εποχές, ως ένα από 

τα σημαντικότερα σταυροδρόμια της ευρύτερης περιοχής. Στη σημερινή εποχή, η πόλη 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό 

ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είναι 
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υπερήφανοι για την πόλη τους, είναι φιλόξενοι και εργάζονται για την ευημερία και 

ανάπτυξή της. 

Με τη βοήθεια της ανάλυσης  SWOT θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τις 

δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Δυνάμεις 

 Πλούσια, ποικίλη και πολυεθνική πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της 

ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής και της νεότερης περιόδου της ιστορίας 

 15 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

 6χλμ πλήρως ανακαινισμένης και προσβάσιμης προκυμαίας (Θεσσαλονίκη 

Riviera) 

 Το Διεθνές αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και σε σύγχρονα 

ξενοδοχεία  4 και 5 αστέρων  

 Εύκολο σύστημα μεταφοράς 

 Σταυροδρόμι των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ, Εγνατία) 

 Κοντά σε μοναδικά ιστορικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και έλξης 

(Βεργίνα, Δίον, Όλυμπος) θρησκευτικά μνημεία (Άγιον Όρος) και διάσημες 

παραλίες (Χαλκιδική) 

 Είναι μια ζωντανή πόλη με νεανικό πνεύμα. Διαθέτει  3 πανεπιστήμια 

 Καλές  ιατρικές εγκαταστάσεις 

 Επαρκής συνέδρια και συνεδριακά κέντρα 

 Οι  κάτοικοί της είναι φιλόξενοι 

 

Αδυναμίες 

 Απουσία της συνεργασίας στο κομμάτι του πολιτισμού μεταξύ των 

ενδιαφερομένων του  τουριστικού κλάδου, της ηγεσίας και της στρατηγικής 

προσέγγισης 

 Μη λειτουργικοί και χαμηλού προϋπολογισμού Φορείς 

 Στρατηγικές μάρκετινγκ -   IT, ιστοσελίδα, παρουσία στο διαδίκτυο 

 Απουσία εξοπλισμένα προσωπικού 

 Η έλλειψη των σημείων πληροφόρησης 

  Προτάσεις προϊόντος  

 Ξεπερασμένα τουριστικά καταλύματα  2 και 3 αστέρων 
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 Ρύπανση του περιβάλλοντος 

 Άγνωστος προορισμός στην πλειονότητα των αγορών-στόχων 

 Οι ώρες λειτουργίας των μουσείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς  

 Λίγα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών κατά την περίοδο του χειμώνα 

 Έλλειψη κινήτρων στα κρουαζιερόπλοια  για επίσκεψη στην πόλη 

 

Ευκαιρίες 

 Οι προβλέψεις της ισχυρής αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής 

 Νέα ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος είναι η στρατηγική προσέγγιση που 

εφαρμόζεται- εφαρμογή place branding 

 Αναδυόμενες αγορές  

 Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες οικονομίες αγορών 

 Χαμηλές τιμές 

 Οι μέχρι πρότινος αναξιοποίητες επισκέψεις των κρουαζιερόπλοιων  

 Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 

 

Απειλές 

 Η  εξέλιξη των ανταγωνιστών στην περιοχή 

 Πολιτική απροθυμία για τη στρατηγική ανάπτυξη του τουρισμού 

 Οι τεχνικές του place branding είναι άγνωστες 

 Ευρωπαϊκή και εγχώρια οικονομική κρίση 

 Ανεπαρκείς  προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις 

Δημιουργία ενός οράματος και στόχου 

Το όραμα της Θεσσαλονίκης είναι η δημιουργία μιας περιοχής ανταγωνιστικής, 

δημιουργικής, βιώσιμης και ελκυστικής που θα αποτελέσει ένα νέο αστικό πόλο 

ανάπτυξης και η καθιέρωση της πόλης ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτό το όραμα 

εξειδικεύεται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης για το οποίο 

δημιουργήθηκε η Κοινοπραξία “Thessaloniki City Branding”. Στόχος της Κοινοπραξίας 

είναι συνδυάσει τη διεθνή εμπειρία με τη γνώση της πόλης, τη δημιουργικότητα με τη 

στρατηγική σκέψη, την έρευνα με το σχεδιασμό, την έμπνευση των δημιουργών με τη 

μεθοδολογία μιας εξειδικευμένης ομάδας εργασίας. 
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Οι στόχοι του branding που εφάρμοσε η Θεσσαλονίκη είναι : 

 Η δημιουργία μιας ισχυρής και ξεχωριστής ταυτότητας για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης 

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας 

 Η  αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού 

 Η άνθηση της οικονομίας (Κοινοπραξία, n.d)  

Σχεδιασμός της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. 

Σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολούθησε κοινοπραξία Brandexcel-Colibri, 

το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας της 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 πολλά και 

χρήσιμα. Τα στελέχη 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 και της επισκεψιμότητας. 

Το δεύτερο βήμα της μεθοδολογίας ήταν η δημιουργία της branding 

στρατηγικής. Ο στόχος ήταν ο προσδιορισμός των branding ευκαιριών, ο 

προσδιορισμός 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 slogan) 

• Ομοιογενές branding για όλους τους οργανισμούς και όλες τις εκδηλώσεις  

• Υποστήριξη ενός brand, όπου είναι εφικτό, όπως το Thessaloniki Food Festival 

• Σύνδεση της νέας ταυτότητας της πόλης με υπάρχοντα brands, όπως τα Δημήτρια 

• Οργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων σύμφωνα με το Τρίγωνο ΑξιώνTM του brand 

“Thessaloniki” (Νικοπούλου- Προέδρου και Χέλμης, 2012) 

Το branding της Θεσσαλονίκης έπρεπε να βασιστεί στο τι ήταν και είναι η πόλη. 

Η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα απλό λογότυπο, είναι η υπόσχεση της 

πόλης στο κοινό της και πρέπει να στηριχθεί για να «χτιστεί», πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ως το βασικό brand και πρέπει να χρησιμοποιήσει τα σωστά «σχήματα» 
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για να προωθηθεί στα κατάλληλα κοινά, δηλαδή τους επισκέπτες και τους 

Θεσσαλονικείς. Το πρωτεύον κοινό είναι όλοι οι επισκέπτες, από Ελλάδα και 

εξωτερικό και το δευτερεύον κοινό είναι οι κάτοικοι της πόλης. Ωστόσο, για να επιτύχει 

και να προωθηθεί η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, πρέπει αρχικά να «αγαπηθεί» 

και να στηριχθεί από τους κατοίκους της. 

Oι πιο σημαντικές αξίες του brand της Θεσσαλονίκης, τις οποίες θέλησε να 

προβάλλει στο κοινό, είναι: 

• Το ευ ζην  

Η Θεσσαλονίκη προσφέρει στους τουρίστες και στους κατοίκους της μια καλή 

ζωή, όπου επικρατεί η φιλοξενία, η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και η χαρά που 

προσφέρει η πόλη. 

• Η μοναδική τοποθεσία 

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πολλές φυσικές ομορφιές. Είναι χτισμένη 

δίπλα στη θάλασσα με θέα τον Όλυμπο. 

• Το κέντρο πολιτισμών 

Είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Δικαίως, έχει 

χαρακτηριστεί από ιστορικούς ως το «σταυροδρόμι των πολιτισμών» 

(tourismplus, n.d.). 

Η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης πρέπει να επικοινωνεί την ανάπτυξη και 

τον δυναμισμό της πόλης (Κοινοπραξία, n.d). Το slogan της Θεσσαλονίκης πρέπει να 

έχει ένα απλό και κατανοητό μήνυμα, το οποίο να χτίζει ένα συναισθηματικό δέσιμο με 

τους επισκέπτες και τους κατοίκους της πόλης. Το slogan συνοδεύει το όνομα της 

πόλης της Θεσσαλονίκης, τοποθετώντας το brand στην συνείδηση του κοινού αλλά και 

ανάμεσα στον ανταγωνισμό. (Νικοπούλου- Προέδρου και Χέλμης, 2012). Η ταυτότητα 

της Θεσσαλονίκης βασίζεται στο slogan «Many stories, one heart», το οποίο 

επικοινωνεί την ιστορικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της πόλης. Η Θεσσαλονίκη 

έχει μοναδικές ιστορίες και εμπειρίες να 

αφηγηθεί. Σήμερα, η Θεσσαλονίκη είναι ενωμένη 

και έχει όραμα και μια καρδιά για την πόλη και 

τους επισκέπτες της. 

Το λογότυπο της Θεσσαλονίκης είναι μια 

καρδιά. Μια καρδιά φτιαγμένη από μωσαϊκό που 

Εικόνα 3 : Το λογότυπο και το σλόγκαν 

της Θεσσαλονίκης 
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συμβολίζει το παρελθόν, την ιστορία και την ελπίδα για το μέλλον. 

Κατάλληλο πλάνο δράσης  

Το πλάνο δράσης είναι μια γραπτή περιγραφή της πόλης της Θεσσαλονίκης, 

στην προκειμένη περίπτωση, των στόχων και των αναγκαίων βημάτων για την επίτευξή 

τους. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρθηκαν αναλυτικά στην ενότητα 3.2 και στις 

υποενότητες 3.2.2 και 3.2.3 αντίστοιχα. 

Υλοποίηση και έλεγχος 

Η φάση της υλοποίησης αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και 

αποτελείται από δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις εφαρμογές υποδομής: banners, 

αφίσες, διαφημιστικές πινακίδες, οθόνες και λεωφορεία. Η δεύτερη κατηγορία είναι 

σχετικά με τα υλικά μάρκετινγκ, όπως φυλλάδια, οδηγούς, βίντεο, ιστοσελίδες, t-shirts, 

στυλό, κονκάρδες και άλλα. (Heeley, 2011). 

Το πρόγραμμα υλοποίησης του brand της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει : 

• Video – DVD, στα οποία προβάλλονται τα σημεία προσέλκυσης της πόλης σε μορφή 

διαφημιστικού σποτ ή βιντεοκλίπ. 

•  Η δημιουργία Ιστοσελίδας στο  διαδίκτυο, στην οποία θα προβάλλονται τα 

τουριστικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης. 

• Τουριστικοί Οδηγοί και Θεματικά έντυπα. Η θεματολογία των εντύπων θα αφορά 

ενδεικτικά στην ιστορία της πόλης, σε χρήσιμες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις, 

τηλέφωνα, πρεσβείες, αεροδρόμιο και άλλα). 

Όσον αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας υπάρχουν τρεις μορφές μέτρησης:  

1. Εξωτερική έρευνα, όπου απλά ρωτάμε τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο ό, τι 

έρχεται στο μυαλό τους όταν ακούν την αναφορά του τόπου.  

2. Η δημοσιογραφική κάλυψη, όπου παρακολουθούμε την κάλυψη του τόπου στα  

διεθνή μέσα ενημέρωσης, αν είναι αρνητική ή θετική.  

3. Εσωτερική χρήση, όπου μετράμε πόσες εταιρείες και οργανισμοί εντός του 

τόπου χρησιμοποιούν τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν για την ενίσχυση  του 

εμπορικού σήματος (Stubbs, 2014). 
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3.2.2 Κριτική της μελέτης περίπτωσης της Θεσσαλονίκης 

 Το σωστό branding μιας πόλης είναι άμεσα συνδεδεμένο με την επισκεψιμότητα 

της και την ευημερία της. Η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης είναι 

στοχευόμενη, δυναμική και μοντέρνα, ωστόσο για να ευδοκιμήσει πρέπει να 

προστατευθεί και να υποστηριχθεί από όλους. 

 Η στρατηγική branding για τη Θεσσαλονίκη περιέχει κυρίως στοιχεία 

destination branding και όχι place/city branding. Αυτό σημαίνει ότι εστιάζει 

κυρίως στους τουρίστες και όχι στους μόνιμους κατοίκους και τους 

επιχειρηματίες. 

 Τέλος, συμπεραίνουμε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, χρειάζεται και άλλη 

προσπάθεια στην ανάπτυξη μιας στοχευόμενης στρατηγικής place branding, 

ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της Θεσσαλονίκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

4.1 Συμπεράσματα 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως αντικείμενό της, τη διεξοδική μελέτη 

του place marketing και του place branding. Παραπάνω αναφέρθηκαν τα εμπόδια που 

συνάντησε το μάρκετινγκ του τόπου, η διαδικασία του, οι τάσεις του place branding και 

η σημασία των κατοίκων στην εφαρμογή του, καθώς επίσης και η σημασία της 

πολιτιστικής ταυτότητας στην εφαρμογή αυτών των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης. 

Έπειτα, από όλες αυτές τις αναφορές συμπεραίνουμε ότι το place marketing, παρόλο 

που είναι ένα νέο επιστημονικό πεδίο, καταφέρνει να κεντρίζει ολοένα και περισσότερο 

το ενδιαφέρον των μελετητών και των διαχειριστών των πόλεων. Το μάρκετινγκ τόπου 

βρήκε πεδίο εφαρμογής στις πόλεις για να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν το στόχο τους, 

που δεν είναι άλλος από το να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και κατ’ επέκταση 

να πετύχουν υψηλότερους ρυθμούς τοπικής ανάπτυξης. Οι  στρατηγικές του μάρκετινγκ 

του τόπου και οι  δραστηριότητές  του, ως μέρος της «διαδικασίας σχηματισμού του 

τόπου» , θα πρέπει να κατευθύνονται και να εστιάζουν  προς την κατεύθυνση 

συγκεκριμένων ομάδων χρηστών τόπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

εμπορική επιτυχία (Teller and Elms, 2012).  

Παρόλο που αρχικά αμφισβητήθηκε από κάποιους, οι  διαχειριστές των πόλεων, 

μερικές φορές είναι διατεθειμένοι  να υιοθετήσουν το μάρκετινγκ τόπου ως στρατηγική 

ανάπτυξης για τις πόλεις  τους πολύ εύκολα  και χωρίς δεύτερη σκέψη,  και 

αποδέχονται τις προτάσεις των συμβούλων ότι το μάρκετινγκ της πόλης είναι ο μόνος 

τρόπος επιβίωσης σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, φοβούμενοι ότι ίσως  θα 

μείνουν  πίσω από τον ανταγωνισμό. 

Όσον αφορά το place branding, δεν πρέπει να συγχέεται και να ταυτίζεται με το 

μάρκετινγκ τόπου. Αποτελούν, ξεχωριστές έννοιες και μάλιστα το branding είναι 

συστατικό της ευρύτερης διαδικασίας του μάρκετινγκ τόπου. Επιπρόσθετα, οι  βασικές 

αξίες του place branding χρειάζονται την υποστήριξη και την αναγνώριση όλων των 

πλευρών, και πρωτίστως των κατοίκων της περιοχής,.  

Ωστόσο, ένα προφανές πρόβλημα με την εφαρμογή του branding της πόλης 

είναι ότι πολύ συχνά οι πόλεις υιοθετούν μόνο ένα μέρος της διαδικασίας branding. 

Δηλαδή την ανάπτυξη ενός πιασάρικου συνθήματος και το σχεδιασμό ενός  νέου 

λογότυπου.  Οι περισσότερες προσπάθειες μάρκετινγκ της πόλης αρχίζουν και 
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τελειώνουν με τις δραστηριότητες προώθησης και οι περισσότερες προσπάθειες του 

branding της πόλης αρχίζουν και  τελειώνουν με τα οπτικά στοιχεία,  τα λογότυπα και 

τα συνθήματα. Ενώ οι πόλεις που αναλαμβάνουν μια διεξοδική και πιο προσεκτική 

εφαρμογή της διαδικασίας του μάρκετινγκ της πόλης στο σύνολό της είναι μάλλον 

εξαιρέσεις στον κανόνα (Ashworth and Kavaratzis, 2009). 

Παράλληλα, στην εργασία, σημειώθηκε ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραματίζει ο 

πολιτισμός. Όπως διαπιστώθηκε, η πολιτιστική κληρονομιά είναι εξαιρετικά σημαντική 

στη διαδικασία του place marketing και branding, καθώς είναι ένα στοιχείο, το οποίο 

προκαλεί συναισθήματα. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του place branding στην ελλαδική επικράτεια, 

συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν πολλά κενά και ελλείψεις στην εφαρμογή των 

στρατηγικών τους, καθώς αυτές οι πρακτικές είναι ακόμα άγνωστες. Το place branding 

περιλαμβάνει την προσπάθεια αντιστροφής ή ακύρωσης των όποιων αρνητικών 

εικόνων. Επομένως , η σημασία του αντικειμένου για την Ελλάδα στην τρέχουσα 

οικονομική κατάσταση είναι σπουδαία. Όμως, παρόλο που η Ελλάδα είναι μια 

τουριστική χώρα, αφήνει ανεκμετάλλευτες όλες τις ευκαιρίες που τις δίνονται, και 

μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό των πόλεών της, εφαρμόζουν πρακτικές του place 

branding.  

Τέλος, σχετικά με την εφαρμογή του place/city branding στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, είναι εμφανές ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται αρκετά αξιόλογες 

προσπάθειες από τους αρμόδιους φορείς της πόλης για την προώθησή μιας ελκυστικής 

εικόνας προς τα έξω. Όμως, δυστυχώς, χρειάζεται και άλλη προσπάθεια για την 

επίτευξη των στόχων της και φυσικά, χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους 

μόνιμους κατοίκους της. Κλείνοντας, η στρατηγική του place branding της πόλης 

πρέπει να εστιάζει και στους μόνιμους κατοίκους και τους επιχειρηματίες, εκτός από 

τους τουρίστες. 

4.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, 

περιλαμβάνει πολλές πτυχές, οι οποίες μπορούν να ερευνηθούν περαιτέρω. Μερικές 

ιδέες για μελλοντική έρευνα, θα μπορούσαν να είναι οι εξής : 

 Η διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας του μάρκετινγκ τόπου και του 

branding τόπου. 
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 Η περαιτέρω διερεύνηση της πολιτιστικής ταυτότητας σε σχέση με αυτές 

τις πρακτικές μάρκετινγκ. 

 Η μελέτη περιπτώσεων πόλεων με αρνητική εικόνα, λόγω ιστορικών 

στοιχείων, γεωγραφικής θέσης, κλιματολογικών συνθηκών και άλλων 

παραγόντων. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε πώς εφαρμόζουν 

τις στρατηγικές του place branding αυτές οι περιοχές. 

 Τέλος, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια ποσοτική έρευνα για να 

μετρήσουμε τα αποτελέσματα των πρακτικών του place/city branding 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
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