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Περίληψη 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών δεν είναι μια καινούρια 

ιδέα, αφού οι περιοχές ανταγωνίζονται μεταξύ τους εδώ και πολλά χρόνια έστω και 

ασυνείδητα. Αντίθετα, η συνειδητή υιοθέτηση και εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων 

μάρκετινγκ και η διαχείριση των γεωγραφικών περιοχών (τόπων, πόλεων κλπ.) ως 

επωνυμίες, είναι μια τάση που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια. Η παρούσα 

διπλωματική εργασία, επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της διαχείρισης της 

τοπολογικής επωνυμίας, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο των αστικών κέντρων, αρχικά σε 

θεωρητικό επίπεδο και στη συνέχεια να τονίσει τη σημαντικότητα ορισμένων 

μεταβλήτων της, να μελετήσει επιτυχημένες πρακτικές εφαρμογές και να κατασκευάσει 

ένα μοντέλο παραγόντων επιτυχίας. 

 

Abstract 

 

The competition among geographical regions is not something new˙ places 

already compete with each other for many years even if they do it unconsciously. On the 

contrary, the conscious endorsement and application of marketing technics and tools 

and the concept of place branding, are recent trends. This master thesis tries to approach 

the subject of place branding, especially city branding, at first on a theoretical level and 

then to stress the importance of some variables, to study successful case studies and 

eventually to form a model of success factors. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Τοποθέτηση Προβλήματος 

 

Παρά την εκτεταμένη βιβλιογραφία που συνηγορεί υπέρ της ανάμειξης των 

ενδιαφερόμενων, η εφαρμογή της τοπολογικής επωνυμίας (place branding) υποδεικνύει 

το αντίθετο. Η εφαρμογή προσανατολίζεται κυρίως στο κομμάτι της επικοινωνίας του 

place brand μέσα από λογότυπα, σλόγκαν και διαφημιστικές εκστρατείες (Ashworth και 

Kavaratzis, 2009˙ Govers και Go, 2009). Η προσέγγιση αυτή του branding μέσω της 

επικοινωνίας και προώθησης γίνεται ενδεχομένως γιατί οι υπεύθυνοι δραστηριοτήτων 

μάρκετινγκ προσπαθούν να επιτύχουν γρήγορα αποτελέσματα όσο αφορά την 

προσέλκυση κατοίκων, επισκεπτών, επενδύσεων και πόρων. Οι περιπτώσεις όπου 

εφαρμόστηκε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και χρήση του branding είναι οι 

εξαιρέσεις στον κανόνα, αφού οι περισσότερες ξεκινούν και τελειώνουν με χρήση μόνο 

της προώθησης και της επικοινωνίας (Ashworth και Kavaratzis, 2010).  

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πρώτη περιοχή που προκαλεί προβλήματα στο 

branding, είναι η κοινή διαπίστωση πως το place branding είναι μια γραμμική 

διαδικασία με βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν ευλαβικά και με συγκεκριμένη 

σειρά, γεγονός μη αντιπροσωπευτικό του place branding. Η βιβλιογραφία που 

αναπτύχθηκε τον τελευταίο καιρό, η οποία παρουσιάζει μια προσέγγιση του place 

branding προσανατολισμένη στα ενδιαφερόμενα μέρη υποδεικνύει πως η διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων δεν είναι απλά μια διοικητική διαδικασία αλλά μια συλλογική 

διαδικασία που περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Aitken και Campello, 2011˙ 

Warnaby, 2011˙ Kavaratzis και Hatch, 2012). 

Η δεύτερη περιοχή που προκαλεί προβλήματα στην εφαρμογή προκύπτει από το 

τι είναι μια place branding διαδικασία. Όπως παρατήρησαν οι Kavaratzis και Hatch 

(2012), για τους πιο πολλούς, το place branding είναι η διαδικασία με την οποία 

ορίζεται μια ταυτότητα, στη συνέχεια αναγνωρίζονται οι τρόποι με τους οποίους η 

ταυτότητα σχετίζεται με τα πολλαπλά κοινά που απευθύνεται και τέλος καταβάλλεται 

προσπάθεια ώστε  αυτά τα κοινά να πειστούν ότι η ταυτότητα όντως σχετίζεται μαζί 

τους. Αυτή η νόηση αναπόφευκτα οδηγεί στη χρησιμοποίηση μόνο των διαδικασιών 

της προώθησης και της επικοινωνίας όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και έχει ως 
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αποτέλεσμα την ομοιότητα των πόλεων αντι της διαφοροποίησης τους, σε επίπεδο 

φυσικών χαρακτηριστικών και επικοινωνιών. Η ιδέα και μόνο της επιβολής ενός brand 

δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. 

Τέλος η τρίτη περιοχή που προκαλεί προβλήματα είναι η υποτίμηση του ρόλου 

των κατοίκων ενός τόπου. Τα μέρη δυστυχώς εστιάζουν κυρίως στην προσέλκυση των 

εξωτερικών επενδύσεων και στο κομμάτι του τουρισμού με συνέπεια τα μηνύματα που 

επικοινωνούν να μη συνδέονται καθόλου με τα εσωτερικά κοινά. Οι Aitken και 

Campello (2011) αναφέρουν συγκεκριμένα ότι λόγω του ότι οι κάτοικοι δε 

συμμετέχουν στη διαδικασία του branding, δεν μπορούν να συνδεθούν και να 

κατανοήσουν το brand.  

 

1.2 Στόχοι 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο τη θεωρητική προσέγγιση 

του city branding σε συνδυασμό με το ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτή τη 

διαδικασία και την εφαρμογή του στις πόλεις της Bαρκελώνης, του Εδιμβούργου και 

του Σίδνεϊ.  

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

 Σε βάθος μελέτη του πεδίου μελέτης του city branding μέσω της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης. 

 Η θεωρητική προσέγγιση της διαδικασίας του city branding μέσα από πλαίσια, 

μοντέλα και παράγοντες επιτυχίας. 

 Η μελέτη του city branding μέσα από επιτυχημένες περιπτώσεις πόλεων και 

συγκεκριμένα της Βαρκελώνης, του Εδιμβούργου και του Σίδνεϊ. 

 Η ανάδειξη μέσα από τα θεωρητικά πλαίσια σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις 

πόλεων, της σημαντικότητας της ανάμειξης των ενδιαφερόμενων μερών μέσα 

στη διαδικασία. 
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2. Ιστορική Αναδρομή: Από την προώθηση των τόπων 

στο μάρκετινγκ τόπων 

 

Τα τελευταία χρόνια τα μέρη αντιμετωπίζουν οικονομικής φύσης επιδράσεις 

στο περιβάλλον τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα αλλαγές στους 

τομείς της οικονομίας, της κουλτούρας και της ίδιας της κοινωνίας (Karavatzis, 2005). 

Οι Kotler κ.α. (1999) παραθέτουν ότι οι τόποι ανταγωνίζονται πλέον μεταξύ τους σε 

πολλά επίπεδα όπως σε πόρους, επενδύσεις, επισκέπτες και κατοίκους. Το ζητούμενο 

είναι όχι μόνο να μπορέσουν να προσελκύσουν νέους χρήστες σε όλα αυτά τα επίπεδα 

αλλά και να διατηρήσουν τους παλιούς χρήστες κρατώντας τους ευχαριστημένους. 

Δυο ήταν οι τάσεις οι οποίες καθόρισαν την υιοθέτηση και εφαρμογή του 

μάρκετινγκ στους τόπους. Η πρώτη τάση αφορά την ανάπτυξη του μάρκετινγκ εκτός 

του τομέα των επιχειρήσεων που σκοπεύουν στην κερδοφορία αλλά στις μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις (Barke, 1999). Όπως αναφέρεται από τους Ashworth και 

Voogd (1990) το μάρκετινγκ τόπου πηγάζει από την ανάπτυξη του μάρκετινγκ μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών, το κοινωνικό μάρκετινγκ (social marketing) και το 

μάρκετινγκ εικόνας (image marketing).  

Η δεύτερη τάση που είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του μάρκετινγκ τόπου 

ήταν η αστική κρίση που ξέσπασε και συντέλεσε στην ύφεση της αστικής οικονομίας. 

Λόγω αυτής της κρίσης, οι διοικούντες των πόλεων ξεκίνησαν να ψάχνουν νέους 

ρόλους που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι πόλεις τους. Όπως αναφέρει ο Hannigan 

(2003), στα τέλη της δεκαετίας του 80’ και στην αρχή της δεκαετίας του 90’ ξέσπασε η 

κρίση στις Ευρωπαϊκές και Βορειο-Αμερικάνικες χώρες. Τα αίτια αυτής της κρίσης 

ήταν η αποβιομηχάνιση, η μείωση της φορολογικής βάσης και η μείωση των δημοσίων 

δαπανών, τα οποία οδήγησαν σε κλείσιμο εργοστασίων, ανεργία και κλονισμό της 

βιομηχανικής κουλτούρας που υπήρχε μέχρι τότε (Hannigan, 2003) . Σ αυτή την εποχή 

αναδύθηκαν νέες πολιτικές δομές και ιδεολογίες και αναπτύχθηκε ένας 

νεοεμφανιζόμενος τρόπος ζωής (lifestyle) των κατοίκων των αστικών κέντρων και 

πόλεων. Με αυτές τις αλλαγές όπως ήταν αναμενόμενο, υπέστη αλλαγή και το 

διοικητικό στυλ που σκόπευε στην οικονομική ανάπτυξη (Harvey, 1989). Βασική 

επιδίωξη της διοικητικής πρακτικής και διαχείρισης των αστικών κέντρων με βάση τη 

νέα τάση που επικράτησε, ήταν η προώθηση της ταυτότητας και επομένως και της 

εικόνας των πόλεων (Hannigan, 2003:353). Η εξέλιξη αυτή επέφερε μια ταύτιση και  
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μια ομοιογένεια των πρακτικών των επιχειρήσεων με αυτών των φορέων διαχείρισης 

και διοίκησης των περιοχών π.χ. πόλεων (Hubbard και Hall, 1998). Εν τέλει, όλα αυτά 

τα γεγονότα οδήγησαν στην υιοθέτηση των επιχειρησιακών πρακτικών και εργαλείων 

του μάρκετινγκ και στην περίπτωση των γεωγραφικών σημείων και περιοχών, των 

γνωστών πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία ως τόπων (π.χ. αστικά και υπαίθρια οικιστικά 

συστήματα διαμονής).  

Αρχικά η εφαρμογή του μάρκετινγκ αφορούσε μόνο την προώθηση των πόλεων 

και των σημείων έλξης της (Barke, 1999:486), σταδιακά όμως έγιναν προσπάθειες για 

την ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου μάρκετινγκ και την ανάπτυξη ενός μείγματος 

μάρκετινγκ τόπων (Ashworth και Voogd, 1990). 

Οι Ashworth και Voogd (1990) δημιούργησαν ένα μείγμα μάρκετινγκ τόπου, το 

οποίο ονομάστηκε Geographical Marketing Mix και υποστήριξαν ότι πρέπει να υπάρχει 

ένας συνδυασμός των παρακάτω εργαλείων και πως η αποδοτικότητα του μάρκετινγκ 

πόλης εξαρτάται από το σωστό αυτό συνδυασμό. Τα εργαλεία αυτού του μείγματος 

είναι τα παρακάτω: 

1. Προωθητικές Μετρήσεις 

2. Χωρικές Μετρήσεις 

3. Οργανωσιακές Μετρήσεις 

4. Χρηματοοικονομικές Μετρήσεις 

Από την άλλη πλευρά, Kotler κ.α. (1999) δε δημιούργησαν κάποιο νέο μείγμα, 

αλλά συνέστησαν την ακολουθία του γνωστού μείγματος μάρκετινγκ και διέκριναν 

τέσσερις στρατηγικές για την βελτίωση του τόπου: 

1. Το σχεδιασμό, που αναφέρεται στον τόπο σα χαρακτήρα 

2. Την υποδομή, που αναφέρεται στον τόπο σαν περιβάλλον 

3. Τις βασικές υπηρεσίες, δηλαδή ο τόπος σαν πάροχος υπηρεσιών 

4. Τα σημεία έλξης, σα σημεία διασκέδασης 

Σήμερα, το μάρκετινγκ τόπου είναι μια συνηθισμένη πρακτική δημιουργίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ανάμεσα σε περιοχές και διαφαίνεται η τάση, οι 

υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ να αντιμετωπίζουν τον τόπο ως ένα 

ευρύτερο, ολιστικό σε σύνθεση προϊόν που αφορά έναν χώρο και πιστεύουν ότι δε 

χρειάζεται ειδική μεταχείριση ως προς τα εργαλεία διαχείρισης του μάρκετινγκ. 
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3. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί – Η εξέλιξη του City 

Branding 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή εστίασης, από το μάρκετινγκ 

προς το branding, γεγονός που αναφέρεται από πολλούς ερευνητές (Hauben κ.α., 2002˙ 

Rainisto, 2003˙ Trueman κ.α., 2004). Αυτή η αλλαγή οφείλεται τόσο στην επιτυχία που 

χαρακτηρίζει το προϊοντικό branding, όσο και στην ανάπτυξη του εταιρικού branding 

(corporate branding) (Balmer, 2001˙ Balmer και Greysen, 2003). 

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση πάνω στο θέμα του branding, ξεκινώντας από την αποσαφήνηση του 

προϊοντικού και εταιρικού brand και branding, τα οποία αποτελούν τη βάση για τις 

έννοιες και τις διαδικασίες του place branding και κατα επέκταση του city branding.  

 

3.1 Brand 

 

Η Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ ορίζει την επωνυμία (brand) ως ένα όνομα, 

σήμα, σύμβολο η σχέδιο ή ο συνδυασμός αυτών που έχει σαν στόχο αρχικά να 

καταστήσει αναγνωρίσιμο ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με απώτερο σκοπό τη 

διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Ο συγκεκριμένος ορισμός επικρίθηκε λόγω της 

εστίασης του στο προϊόν,  όμως συνεχίζει και είναι η αφετηρία για τις περισσότερες 

μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα (Hanna και Rawley, 2007).  

Ουσιαστικά ένα brand είναι το μέσο διαφοροποίησης το οποίο προσδίδει αξία 

στο προϊόν ή την υπηρεσία, όχι απαραίτητα λόγω της διαφοροποίησης στα απτά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλά κυρίως λόγω των συναισθημάτων και των 

συμπεριφορών που ξυπνάει στους καταναλωτές (Kotler και Gertner, 2002).  Όπως 

υποστηρίζει ο Kapferer (1992) ένα brand δεν είναι απλά το προϊόν, αλλά ότι του δίνει 

αξία και δημιουργεί την ταυτότητα του. Η αξία αυτή που προσδίδει στο προϊόν ή στην 

υπηρεσία είναι κοινωνική και συναισθηματική (Kotler και Gertner, 2002) και ένα brand 

μπορεί τόσο να δυναμώσει αυτή την αξία όπως και να την ελαττώσει (Aaker, 2005). Οι 

Simoes και Dibb (2001) ορίζουν την επωνυμία ως ένα σύνολο φυσικών, κοινωνικών 
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και ψυχολογικών χαρακτηριστικών και πεποιθήσεων που αφορούν ένα προϊόν. Οι 

Hankinson και Cowking (1993) υποστηρίζουν ότι brand είναι το προϊόν ή η υπηρεσία 

που διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές λόγω του μοναδικού συνδυασμού 

χαρακτηριστικών και αξιών που φέρει και που συντελούν σε μια μοναδική τοποθέτηση 

και προσωπικότητα. Τέλος αναφέρεται πως το brand είναι μια έννοια που υπάρχει στο 

μυαλό των καταναλωτών και αναπαριστάται σαν ένα δίκτυο από συσχετίσεις γύρω από 

το προϊόν (Keller, 1993˙ Keller και Lehmann, 2006).  

Οι de Chernatony και Dall’Olmo Riley (1998) βλέπουν το brand ως μια 

κατασκευή στην οποία το ένα όριό της είναι οι ενέργειες της επιχείρησης και το 

δεύτερο όριό της είναι οι αντιλήψεις των καταναλωτών. Μέσα σε αυτή την κατασκευή 

τα διευθυντικά στελέχη διευρύνουν το προϊόν με αξίες και βοηθούν με αυτόν τον τρόπο 

τη διαδικασία αναγνώρισης και εκτίμησης του προϊόντος των καταναλωτών. Στις δύο 

πλευρές αυτής της κατασκευής, δηλαδή στην επιχείρηση και στους καταναλωτές, 

υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Αρχικά, από τη πλευρά της επιχείρησης υπάρχουν τα 

γνωρίσματα του προϊόντος καθώς και τα χαρακτηριστικά του. Οι υπεύθυνοι των 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ μπορούν να επιλέξουν να τονίσουν τα προϊόντα με αξίες 

συμβολικές, εμπειρικές, κοινωνικές και συναισθηματικές οι οποίες με τη σειρά τους 

δημιουργούν τη φυσιογνωμία της επωνυμίας (brand identity). Από την άλλη πλευρά, 

την πλευρά των καταναλωτών, τα στοιχεία που υπάρχουν είναι οι αντιλαμβανόμενες 

αξίες (perceived values) του προϊόντος και η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του (perceived 

quality) και δημιουργούν τον όρο της εικόνας της επωνυμίας (brand image). Σχηματικά, 

αυτή η κατασκευή παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Διάγραμμα 1: Ο τρόπος συσχέτισης της ταυτότητας μάρκας, της τοποθέτησης και 

της εικόνας μάρκας. Πηγή: Kavaratzis και Ashworth (2005). 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, ένα brand: 

 Δίνει νόημα σε κάτι δημιουργώντας ένα δίκτυο συσχετίσεων σχετικά με το 

προϊόν στο μυαλό  

 Προσθέτει αξία 

 Δημιουργεί διαφοροποίηση 

 Επικοινωνείται οπτικά με ένα σήμα, σύμβολο, σλόγκαν ή σχέδιο 

 Δημιουργείται ελεύθερα και απαιτεί διαχείριση για την ανάπτυξή του  

 

 

 

BRAND IDENTITY 

Πως θέλουν οι ιδιοκτήτες να 

αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές το 

brand 

BRAND POSITIONING 

Το μέρος της πρότασης αξίας που 

επικοινωνείται στην ομάδα-στόχο που 

παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

BRAND IMAGE 

Πως τελικά αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές 

το brand 
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 3.2 Branding 

 

Ο Anholt (2005), θεωρεί ότι ο όρος branding, στην απλή του μορφή,  είναι μια 

μορφή επικοινωνίας μιας επιχείρησης προς τους καταναλωτές που δείχνει την 

προσωπικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι το 

branding είναι πιο περίπλοκο και περιλαμβάνει εκτός από τη δημιουργία μιας οπτικής 

ταυτότητας και την επικοινωνία της στους καταναλωτές και έννοιες όπως είναι η 

εταιρική στρατηγική, η κινητροποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και των 

καταναλωτών, οι εσωτερικές επικοινωνίες, η ηθική και ο στόχος της επιχείρησης.  

Με βάση και τους παραπάνω εννοιολογικούς προσδιορισμούς για το τι είναι 

brand, μπορούμε να ορίσουμε το branding ως τη διαδικασία που δίνει συμβολική αξία 

σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία τέτοια ώστε να θεωρείται σημαντική από τους 

καταναλωτές για την κοινωνική τους ζωή και τη ψυχολογία τους (Arvidsson, 2006˙ 

Danesi, 2006). 

3.3 Corporate Branding 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι λόγοι που συντέλεσαν στην υιοθέτηση της 

διαδικασίας του branding στους τόπους ήταν η επιτυχία του branding προϊόντος και η 

ανάπτυξη του εταιρικού branding (Balmer, 2001˙ Balmer and Greyser, 2003). 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του περιβάλλοντος που ζει και δρα μια επιχείρηση 

σήμερα είναι η αυξημένη και διαρκής μεταβλητότητα του, η οποία καθιστά τα εργαλεία 

της τοποθέτησης ανίκανα, όπως υποδεικνύει η βιβλιογραφία. Οι λύσεις σε αυτό το 

πρόβλημα είναι δυο. Η πρώτη λύση αφορά την  εφαρμογή του μάρκετινγκ σχέσεων. Το 

μάρκετινγκ σχέσεων αναφέρεται στις σχέσεις τις επιχείρησης με όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και ιδιαίτερα με τους πελάτες, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ευκαιρίες οι οποίες 

πρέπει να διαχειριστούν (Saren, 2007) αλλά και να κρατηθούν (Veloutsou κ.α., 2002).   

Η δεύτερη λύση προτείνει την αλλαγή της εστίασης από την επωνυμία στον ίδιο 

τον οργανισμό και τους ανθρώπους που υπάρχουν πίσω από αυτόν (Knox και  

Bickerton, 2003).  Όπως υποστηρίζουν και οι Hatch και Schultz (2003), η 

διαφοροποίηση σε μια εποχή όπου οι αγορές είναι απρόβλεπτες απαιτεί την τοποθέτηση 

ολόκληρου του οργανισμού και οι αξίες του γίνονται τα στοιχεία κλειδιά στις 
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στρατηγικές διαφοροποίησης. Η εστίαση στον οργανισμό και τους ανθρώπους του 

συνιστά την έννοια του corporate branding, δηλαδή μιας επωνυμίας προϊόντος 

διαπλουτισμένης όμως με έννοιες που αφορούν την ίδια την εταιρεία και τα ζητήματά 

της, όπως είναι η εταιρική εικόνα (corporate image), η εταιρική ταυτότητα (corporate 

identity) και οι εταιρικές επικοινωνίες (corporate communications) (Ashworth και 

Kavaratzis, 2009) και που έχει τους ίδιους στόχους με το product branding, δηλαδή τη 

διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και τελικά την προτίμηση των καταναλωτών 

(Knox και Bickerton, 2003). Οι  Knox και  Bickerton (2003) προσεγγίζουν την εταιρική 

επωνυμία ως την οπτική, λεκτική και συμπεριφορική έκφραση ενός μοναδικού 

επιχειρησιακού μοντέλου ενός οργανισμού. Στον πυρήνα μιας τέτοιας επωνυμίας 

βρίσκεται μια υπόσχεση–συμβόλαιο μεταξύ του οργανισμού και όλων των 

εμπλεκόμενων με τον οργανισμό (Balmer, 2001) . 

Σε αντίθεση με το προϊοντικό branding, το εταιρικό είναι πολύ πιο περίπλοκο, 

φέρει μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη και δε φέρει σε μεγάλο βαθμό την απτότητα που 

χαρακτηρίζει ένα προϊόν (Simoes και Dibb, 2001). Συνοπτικά οι διαφορές μεταξύ της 

προϊοντικής επωνυμίας (product brand) και της εταιρικής επωνυμίας (corporate brand) 

είναι η διαφορετική εστίασή τους, οι υπεύθυνοι στη διαχείριση της μάρκας (για το 

product brand την ευθύνη την έχουν τα μεσαία διευθυντικά στελέχη και το τμήμα 

μάρκετινγκ ενώ για το corporate brand υπεύθυνοι είναι ο CEO και όλη η εταιρεία), ο 

χρονικός ορίζοντας τους (βραχυπρόθεσμος του προϊόντος και μακροπρόθεσμος της 

εταιρείας) και το κοινό στο οποίο απευθύνονται (το προϊόν απευθύνεται στους 

καταναλωτές ενώ η εταιρεία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη) (Hatch και Schultz, 2003).  

Οι παραπάνω διαφορές του product brand και του corporate brand έδειξαν ότι το 

κλασσικό μάρκετινγκ δεν είναι επαρκές για τη διοίκηση του corporate brand (Balmer 

και Gray, 2003:976). Οι Balmer και Greyser (2006) υποστήριξαν ότι το εταιρικό 

μάρκετινγκ δεν είναι απλά στοιχεία και λειτουργίες που πρέπει να ακολουθηθούν αλλά 

μια φιλοσοφία και ανέπτυξαν ένα εταιρικό μείγμα μάρκετινγκ που ονομάστηκε 6 C’s 

(βλέπε παράρτημα σελ. 62). 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το 

εταιρικό brand και αυτό γιατί μέσω αυτού εκτός από τη διαφοροποίηση ικανοποιείται 

και η διαφάνεια του οργανισμού που απαιτείται πλέον από το κοινό αλλά και η μείωση 

του κόστους, αφού δε χρειάζεται πλέον η προώθηση όλων των διαφορετικών μαρκών 

που  εμπίπτουν στον οργανισμό (Hullberg, 2006). 
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Οι Balmer και Gray (2003) υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν 

δυο παράγοντες ώστε οι πρακτικές του εταιρικού branding να είναι επιτυχημένες. Αυτές 

είναι το μείγμα των παραγόντων που συνιστούν την επωνυμία και η ανάπτυξη ενός 

συστήματος που θα υποδεικνύει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αλλά και το 

πώς θα ελέγχεται. Οι δύο αυτοί παράγοντες συνδέονται με την έννοια της εταιρικής 

ταυτότητας. Η εταιρική ταυτότητα είναι ένα κεντρικό στοιχείο του εταιρικού branding 

και νοείται ως μια ολιστική διαδικασία η οποία συνδέει το ήθος, τις αξίες και τους 

στόχους του οργανισμού, προσδίδοντας του μια μοναδικότητα που συμβάλει τελικά στη 

διαφοροποίηση του οργανισμού από τους ανταγωνιστές (Van Riel και Balmer, 1997) 

και επικοινωνεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την εσωτερική και εξωτερική εικόνα 

του οργανισμού (Simoes και Dibb, 2001).  

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται η σημαντικότητα της εταιρικής ταυτότητας, 

ωστόσο υπάρχει μια ασάφεια όσο αφορά τα στοιχεία που τη συνιστούν. Ο Balmer 

(2002), επιχείρησε να διαλύσει αυτήν την ασάφεια μελετώντας την βιβλιογραφία που 

αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία και δημιουργώντας στη συνέχεια βάσει αυτής ένα 

δικό του μείγμα εταιρικής ταυτότητας, το οποίο μαζί με το περιβάλλον, τις φήμες και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ληφθεί υπόψη (βλέπε παράρτημα σελ. 62).  

Την ίδια χρονιά, οι Melewar και Jenkins (2002) δημιούργησαν ένα ακόμα  

corporate identity mix, διαφορετικό από του Balmer (βλέπε παράρτημα σελ. 62). 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως οι ταυτότητα ενός οργανισμού δεν 

είναι απαραίτητο να είναι μοναδική, ένας οργανισμός έχει πολλαπλές ταυτότητες, 

διαφορετικές η μια από την άλλη, οι οποίες συνυπάρχουν και οι οργανισμοί πρέπει να 

τις διαχειρίζονται σωστά ώστε να αποφεύγονται τυχόν αποκλίσεις που μπορούν να 

βλάψουν τον οργανισμό (Balmer και Greyser, 2002) και να δημιουργείται η δέσμευση 

των ενδιαφερομένων μερών (Melewar κ.α., 2006:139). 

Οι Balmer και Greyser (2002) δημιούργησαν ένα πλαίσιο, το AC
2
ID Test, το 

οποίο παραθέτει πέντε τύπους ταυτοτήτων, τους οποίους πρέπει να κατανοεί και να 

διαχειρίζεται ένας οργανισμός (βλέπε παράρτημα σελ. 62). 

Το 2002, οι Hatch και Schultz, παρουσίασαν ένα μοντέλο το οποίο αναφέρεται 

στις δυναμικές διαδικασίες της εταιρικής ταυτότητας. Σύμφωνα με αυτό η εταιρική 

ταυτότητα είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τέσσερεις υπο-

διαδικασίες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (βλέπε παράρτημα σελ. 63).  
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Οι Hatch and Schultz (2001) υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός εταιρικού 

brand είναι μια περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση τριών 

παραγόντων: του οράματος (η κεντρική ιδέα του οργανισμού), της κουλτούρας (οι 

εσωτερικές αξίες του οργανισμού) και της εταιρικής εικόνας (ο τρόπος που βλέπουν τον 

οργανισμό τόσο οι εσωτερικοί, όσο και οι εξωτερικοί πελάτες) . Αυτοί οι παράγοντες, 

υποστηρίζουν, συνιστούν τα θεμέλια της διαδικασίας και πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθεί ένα εταιρικό brand (βλέπε 

παράρτημα σελ). 

 

 3.4 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί του Place Branding 

 

Ένα προϊόν που υφίσταται μια διαδικασία branding πρέπει να κατέχει τις 

έννοιες της ταυτότητας της επωνυμίας (brand identity), της διαφοροποίησης της 

επωνυμίας (brand differentiation) και της προσωπικότητας της επωνυμίας (brand 

personality) (Aaker, 1996). Μπορεί εύκολα να διακρίνει κάποιος ότι ένα μέρος διαθέτει 

ταυτότητα, διαφοροποίηση και προσωπικότητα.  

Αν ένα μέρος θέλει να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα και να κατέχει αξίες 

στο μυαλό των χρηστών του ανώτερες από των άλλων, πρέπει να δημιουργήσει μια 

μοναδική brand identity. Βάσει των παραπάνω συμπεραίνεται ότι ένα μέρος μπορεί να 

υποστεί μια διαδικασία branding. 

Τι ισχύει όμως για ένα place brand και μια διαδικασία place branding; Που 

βασίζεται καλύτερα το place branding, στο product ή στο corporate; Παραπάνω 

αναλύθηκαν οι έννοιες του product και του μεταγενέστερου corporate branding, που 

υπέδειξαν ότι αν και έχουν τον ίδιο στόχο, και το product είναι ουσιαστικά η βάση για 

το corporate, το  τελευταίο είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο πεδίο. Όπως είναι φανερό 

όμως, ένα μέρος, είναι πολύ πιο περίπλοκο από ένα προϊόν και η παραδοχή αυτή, σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη του corporate branding, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα 

place brand μοιάζει περισσότερο σε ένα corporate brand, αρα και οι διαδικασίες που 

ακολουθεί πρέπει να είναι βασισμένες στο corporate branding. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι ομοιότητες μεταξύ του εταιρικού branding και του city 

marketing μπορούν να διακριθούν με μια σύγκριση των χαρακτηριστικών των 

εταιρικών brands που πρόσφεραν οι Balmer και Gray (2003). Αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι ότι και τα δυο έχουν πολύ-πειθαρχικές ρίζες (Ashworth και Voogd, 1990), και τα 

δυο έχουν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη (Kotler κ.α., 1999˙ Ashworth, 2001), υπάρχει 

πολυπλοκότητα και μη απτότητα (Trueman κ.α., 2007), πρέπει να έχουν κοινωνική 

ευθύνη (Ave, 1994), και τα δυο έχουν πολλαπλές ταυτότητες (Demmateis, 1994) και 

τέλος απαιτούν μακροχρόνιο προσανατολισμό (Kavaratzis, 2004).  

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια καινούρια τάση στη βιβλιογραφία του 

place branding, η οποία ασχολείται με τη διερεύνηση της υιοθέτησης των εργαλείων 

και των τεχνικών του corporate branding στο πλαίσιο του place branding (Hankinson, 

2007˙ Kavaratzis, 2004˙ Trueman κ.α., 2004˙  Trueman κ.α., 2007˙ Rainisto, 2003). 

 

 

3.4.1 Place Branding 

 

Η διαχείριση της τοπολογικής επωνυμίας είναι ένα σύνολο προσπαθειών εκ 

μέρους των εθνικών κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων των περιφερειών και των 

αστικών κέντρων με κύριο στόχο το μάρκετινγκ των τόπων αυτών και με επιμέρους 

στόχους την αύξηση των εξαγωγών, την προστασία των τοπικών επιχειρήσεων, την 

προσέλκυση και διατήρηση των παραγόντων που συντελούν στην ανάπτυξη των 

περιοχών και τέλος την τοποθέτηση των τόπων σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο 

(Papadopoulos, 2004).  

Το εν λόγω πεδίο χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος μελέτης και χωρίζεται σε 

υποκατηγορίες: 
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Branding Τόπου Προέλευσης Αφορά τη χώρα προέλευσης μέσα 

στη διαδικασία του προϊοντικού branding. 

Σε γενικές γραμμές δεν έχει μεγάλη σχέση 

με το branding ενός τόπου 

Nation Branding Εφαρμόζεται από υπεύθυνους 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, οι οποίοι 

εργάζονται ως σύμβουλοι σε κυβερνήσεις 

και το κυρίως θέμα του είναι οι θετικές 

επιδράσεις στον τουρισμό και οι 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

Culture/Entertainment Branding Το branding κουλτούρας / 

ψυχαγωγίας ασχολείται με τις επιδράσεις 

αυτών πάνω στο φυσικό, οικονομικό και 

πολλές φορές κοινωνικό περιβάλλον 

Destination Branding Με τη συγκεκριμένη τάση 

ασχολήθηκε κυρίως ο Hankinson και 

αφορά το μάρκετινγκ ενός τόπου από τη 

σκοπιά του τουρισμού.  

Place/City Branding Ερευνά την πιθανότητα να 

χρησιμοποιηθεί το branding ως εργαλείο 

στη διοίκηση ενός τόπου. 

 

Πίνακας 1: Επισκόπηση Κλάδων Μελέτης Place Branding. Πηγή: Kavaratzis, 

2005 

 

Ο τελευταίος κλάδος, το place/city branding, και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του place/city brand, αποτελούν το περιεχόμενο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αυτές οι προσπάθειες στηρίζονται στην υπόθεση 

ότι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μια πόλη και ένα μέρος με τον ίδιο τρόπο που 

αντιλαμβάνονται μια επωνυμία και κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες 

τακτικές επηρεασμού των αντιλήψεων τους (Kavaratzis και Ashworth, 2007). 

 



14 
 

3.4.2 Place Identity και Place Image 

 

Όπως υποστηρίζουν οι Govers και Go (2009:23), η σύνδεση της ταυτότητας του 

τόπου (place identity) με την εικόνα του (place image) και την εμπειρία (place 

experience) που προσφέρει, είναι ζωτικής σημασίας για το place branding. Αυτό 

ενισχύεται από το γεγονός ότι αν το place branding δεν στηρίζεται στην ταυτότητα του 

τόπου, το αποτέλεσμα  θα είναι ένα brand ασύνδετο με το μέρος, ειδικά από τη πλευρά 

των εσωτερικών κοινών του (Houghton και Stevens, 2011˙ Therkelsen κ.α., 2010). O 

Kalandides (2011) αναγνώρισε πέντε στοιχεία που δημιουργούν μια place identity: 

 H εικόνα του (place image) - Η μη αξιολογήσιμη φήμη του 

 H υλική δομή του (materiality) - Κτίρια, δρόμοι κλπ. 

 Οι θεσμοί (institutions) - Νόμοι, κανονισμοί κλπ.  

 Οι σχέσεις (relations) - Της εξουσίας, των κοινωνικών τάξεων, των φύλων κλπ. 

 Οι άνθρωποι και οι πρακτικές τους (people and practices) - Τα έθιμα, η 

καθημερινή τους ζωή κλπ. 

Η εικόνα ενός τόπου είναι το σύνολο των πιστεύω και των αντιλήψεων που 

έχουν τα άτομα για ένα μέρος (Kotler κ.α., 1993) και νοείται ως το αποτέλεσμα της 

γεωγραφίας, της ιστορίας, της τέχνης και της μουσικής, των διάσημων κατοίκων και 

άλλων χαρακτηριστικών του τόπου (Kotler και Gertner, 2002). Σύμφωνα με τους 

Aitken και Campello (2011), ο ορισμός της εικόνας ενός τόπου πρέπει να αναθεωρηθεί 

και από «ένα σύνολο πιστεύω και αντιλήψεων» να οριστεί εκ νέου ως «μια αμοιβαία 

ποιότητα που κατασκευάζεται με δυναμικές διαδικασίες μέσω των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων».  

Οι Kavaratzis και Hatch (2012) βλέποντας το place branding ως τη διαδικασία 

που συνδέεται με τις διαδικασίες που αφορούν την ταυτότητα και καταννοεί την 

επίδρασή του πάνω σε αυτή, και στηριζόμενοι στο μοντέλο της εταιρικής ταυτότητας 

των Hatch και Schultz (2002) (βλέπε παράρτημα σελ. 63), υποστηρίζουν ότι η 

ταυτότητα και η εικόνα ενός τόπου είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

Αντίστοιχα, όπως και στο μοντέλο των Hatch και Schultz (2002), τοποθετούν την 

ταυτότητα σαν μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης της κουλτούρας και της 

εικόνας του τόπου, με το place branding να παίρνει μέρος στις τέσσερεις υπο-
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διαδικασίες που γίνονται ταυτόχρονα και συντελούν στη δημιουργία της (Kavaratzis 

και Hatch, 2012).  

 

 

 

Εικόνα 2: Place Branding και η δημιουργία της ταυτότητας. Πηγή: Kavaratzis 

και Hatch, 2012. 

 

3.5 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί του City Branding 

 

Σε έναν κόσμο όπου τα κοινωνικά, τα οικονομικά και τα πολιτικά συστήματα 

μεταβάλλονται διαρκώς, τα άτομα νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν δικές τους 

ταυτότητες και να βρουν τρόπους ώστε ο κόσμος να τα προσέξει (Klingman, 2007:56) 

και το ίδιο επιζητούν και οι πόλεις. Το μέσο για να το πετύχουν αυτό όπως είδαμε και 

στα προήγουμενα κεφαλαία είναι το μάρκετινγκ και η εξέλιξη του, το branding. 

Οι πόλεις βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, προσπαθώντας να 

προσελκύσουν επιχειρήσεις, επενδυτές, εργατικό δυναμικό, κατοίκους και τουρισμό. Η 

καθιέρωση μιας πόλης ως brand δημιουργεί τη διαφοροποίηση που χρειάζεται αυτή 

ώστε να αντιμετωπίσει τον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό. 
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Όπως τα brands έτσι και οι πόλεις, ικανοποιούν λειτουργικές, συμβολικές και 

συναισθηματικές ανάγκες (Rainisto, 2003). Με ποιους τρόπους όμως μια πόλη είναι ένα 

brand; Η κάθε πόλη κατέχει τα βασικά στοιχεία ενός brand και οι άνθρωποι ασυνείδητα 

την εκλαμβάνουν ως ένα brand (Ashworth και Kavaratzis, 2009:521).  

Επομένως για να πετύχει μια πόλη ως brand πρέπει να κατέχει λετουργικότητα 

και προστιθέμενη αξία όπως και ένα brand. Η Winfield-Pfefferkorn (2005) αναγώρισε 

τέσσερεις προστιθέμενες αξίες που πρέπει να κατέχει μια πόλη ώστε να χαρακτηρίζεται 

ως ένα επιτυχημένο brand: 

1. Οι εμπειρίες των ανθρώπων 

2. Οι αντιλήψεις που αφορούν τους κατοίκους της 

3. Η πίστη στην πόλη 

4. Η εμφάνισή της 

 

3.5.1 City Branding 

 

Το city branding νοείται ως μια διαδικασία δημιουργίας προσδοκιών στους 

χρήστες και εξασφάλισης πως αυτές οι προσδοκίες επιτυγχάνονται όταν οι χρήστες 

ζουν σε αυτήν την πόλη (Kavaratzis και Ashworth, 2007) και είναι ένα φαινόμενο 

ευρέως γνωστό που «αναγκάζει» τους δήμους παγκοσμίως να διαθέσουν μεγάλα 

χρηματικά ποσά μέσα στη προσπάθεια τους να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Porter, 1989˙ Kotler κ.α., 1997). Οι διαδικασίες του city branding σχετίζονται με τη 

διοίκηση της πόλης, τους κατοίκους της, τις επιχειρήσεις και τους τουρίστες. Μέσα από 

την υιοθέτηση μιας στρατηγικής branding, μια πόλη προσπαθεί να προσελκύσει 

κατοίκους, τουρίστες και γενικότερα τη διεθνή κοινότητα (Anholt, 2007), όπως επίσης 

και επιχειρήσεις, επενδυτές, έμπειρους εργαζομένους και «ένα μερίδιο στο μυαλό» του 

καθενός (Morgan κ.α., 2011). 

Ο Kavaratzis (2004) αποδίδει στο city branding, εκτός από την απόκτηση του 

πολυπόθητου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα συμβάλλει στην αύξηση του 

τουρισμού και των επενδύσεων, την ανάπτυξη της κοινότητας, την ενίσχυση της 

τοπικής ταυτότητας και της ταυτοποίησης των κατοίκων με την πόλη τους και τέλος 

την ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων με στόχο την αποφυγή τoυ 

κοινωνικού αποκλεισμού και των αναταραχών. 
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Οι Herstein κ.α. (2013) αναφέρουν πως η χρησιμοποίηση του branding από τις 

πόλεις καταφέρνει επίσης να ενώσει ολα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία 

μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας και την επικοινωνία της στις ομάδες-στόχους της 

πόλης. Οι ομάδες-στόχοι μιας πόλης είναι οι επισκέπτες, οι κάτοικοι και οι 

εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες και οι εξαγωγικές αγορές (Kotler κ.α., 

1993). Αυτές οι ομάδες-στόχοι σύμφωνα με τον Datko (2006) χωρίζονται στις 

παρακάτω υπο-ομάδες:  

 Οι επισκέπτες διακρίνονται σε ξένους και εγχώριους. Πολλές είναι οι πόλεις 

όπως η Βαρκελώνη και η Βενετία οι οποίες στηρίζουν την οικονομία τους 

κυρίως στους ξένους επισκέπτες, σε περιόδους όμως κρίσης οι Mitki κ.α. (2011) 

προτείνουν τη στόχευση κυρίως των εγχώριων επισκεπτών. 

 Οι κάτοικοι και εργαζόμενοι διακρίνονται σε παλιούς και νέους. 

 Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία χωρίζονται στις υπο-ομάδες των ξένων 

εταιρειών και επενδυτών, των εγχώριων εταιρειών και επενδυτών και στις 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 Τέλος η ομάδα-στόχος των εξαγωγικών εταιριών διακρινεται στις ξένες 

εταιρείες και στους ξένους καταναλωτές. 

Οι Trueman κ.α. (2007) υποστήριξαν ότι το city branding αντικατοπτρίζεται από 

το corporate branding σε ότι αφορά τη δημιουργία σχέσεων, επικοινωνιών, 

προσωπικότητας και ταυτότητας με την υποστήριξη τους από τη στρατηγική, τη 

δημιουργικότητα και τους πόρους. Επίσης απέδειξαν ότι οι μέθοδοι του εταιρικού 

branding μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση των πόλεων, κάνοντας 

εφαρμογή του AC
2
ID Test για την εταιρική ταυτότητα των Balmer και Greyser (2002), 

στο Bradford, με στόχο την ανακάλυψη κενών μεταξύ του οράματος, της ταυτότητα 

που επικοινωνείται και της πραγματικότητας (Trueman κ.α., 2004:328). 

Tέλος, να τονιστεί ότι η πιο σημαντική στρατηγική που περιλαμβάνει το city 

branding είναι η δημιουργία μιας ταυτότητας μέσα από ένα εύρος ιστορίας, 

δημογραφικών, οικονομίας  και πολιτικής, που χαρακτηρίζει την πόλη (Wang κ.α., 

2012) και μιας ξεχωριστής εικόνας που να αντέχει στο μυαλό όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών (Herstein κ.α., 2013) . 
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3.5.2 City identity και City image 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δημιουργία της ταυτότητας και της εικόνας 

είναι η πιο σημαντική στρατηγική του city branding που συγχρόνως αποτελεί και τη 

μεγαλύτερη πρόκληση του. Η ταυτότητα μιας πόλης είναι ένα περίπλοκο μείγμα της 

χωρικής της διαμόρφωσης με τις κοινωνικές και οικονομικές αξίες της (Wang κ.α., 

2012). H πρόκληση έγκεται στο γεγονός ότι η ταυτότητα που θα δημιουργηθεί πρέπει 

να είναι αποδεκτή από όλους και συγχρόνως εμπορεύσιμη, ευπαρουσίαστη (Wang  κ.α., 

2012) και αναντικατάστατη (Smidt και Jensen, 2006). Το πόσο αποδεκτή είναι η 

ταυτότητα αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί κατα τους Wang κ.α. (2012) για το city 

branding, αφού το city branding ενδιαφέρεται για αυτή τη σύνθεση της κουλτούρας, της 

ιστορίας, της οικονομίας και της κοινωνίας, των υποδομών και της αρχιτεκτονικής και 

του περιβάλλοντος σε μια ταυτότητα. 

Η city image, είναι αυτή που επηρεάζει όλα τα κομμάτια που σχετίζονται με τη 

διαδικασία του branding. Συγκεκριμένα η εικόνα επηρεάζει τις αποφάσεις της 

διοίκησης μια πόλης που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις των εσόδων, το κεφάλαιο, 

την κατανομή των πόρων, τη νομοθεσία και τη θέσπιση των κανόνων (Walker, 1997). 

Από την πλευρά των κατοίκων της πόλης, η εικόνα της, επηρεάζει την αναγνώριση και 

τις αντιλήψεις τους σχετικά με αυτή (Ettema και Peer, 1995). Οι Gilboa και Herstein 

(2012) αναφέρουν επίσης πως η εικόνα της πόλης μπορεί να αυξήσει την πιστότητα των 

κατοίκων αλλά και να βελτιώσει το επίπεδο της ζωής τους. Επίσης οι επιχειρήσεις 

επηρεάζονται από αυτή σχετικά με τις επενδύσεις πάνω σε πολυκαταστήματα, σε 

εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη ψυχαγωγία αλλά και πάνω στις κατασκευές 

υποδομών υποστήριξης (Herstein κ.α., 2013). Τέλος, επηρεάζονται και οι τουρίστες και 

οι αποφάσεις τους για το αν θα επισκεφτούν την πόλη και πόσο θα μείνουν (Tilson και 

Stacks, 1997).  

Οι έννοιες της ταυτότητας και της εικόνας συνδέονται, και σύμφωνα με τον 

Florian (2002), για να δημιουργηθεί μια μοναδική εικόνα πόλης πρέπει να δημιουργηθεί 

αρχικά μια αυθεντική ταυτότητα, η οποία θα ενισχύεται με την προσφορά μοναδικών 

εμπειριών. 

 



19 
 

3.6 Destination Branding 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια ομάδα στόχος του city branding είναι 

και οι τουρίστες, οπότε οι πόλεις μπορούν να νοηθούν και ως τουριστικοί προορισμοί 

και μια τοπολογική επωνυμία ως μια επωνυμία προορισμού (destination brand). Αυτά 

τα δυο συνήθως αλληλοκαλύπτονται αλλά είναι σημαντικό μια πολή να έχει ένα δυνατό 

city brand εκτός από το να θεωρείται δυνατή μόνο στο πλαίσιο του destination 

branding. 

Ο τομέας που ασχολείται με την τουριστική πλευρά του place branding είναι 

ίσως ο πιο αναπτυγμένος μέχρι σήμερα (Hankinson, 2004), αλλά παρατηρείται ένα κενό 

στη βιβλιογραφία πάνω στη στρατηγική εστίαση του και οφείλεται στην υποτίμηση του 

μάρκετινγκ σε αυτόν τον τομέα. 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι δραστηριοτήτων μάρκετινγκ 

των τουριστικών προορισμών είναι το θέμα της υποκατάστασης αυτών που 

προσφέρουν, αφού πχ. ένα νησί προσφέρει περίπου ότι προσφέρει και κάποιο άλλο. 

Επίσης οι τουρίστες τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί και 

καταλήγουν στην επιλογή ενός προορισμού που θα εκφράζει την ταυτότητα και 

προσωπικότητα τους και θα αποκαλύψει τον τρόπο ζωής τους (Morgan κ.α., 2002˙ 

Munro και Yeoman, 2005). Το κλειδί για να διαφοροποιηθεί ένας προορισμός 

βρίσκεται στο branding  και στη δημιουργία μιας συναισθηματικής σχέσης των 

τουριστών με τον προορισμό (Baker και Cameron, 2008). 

Τι νοείται όμως ως ένας τουριστικός προορισμός; Ο Framke (2002) αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως διαφορετικοί συγγραφείς ορίζουν διαφορετικά τον όρο 

«προορισμός». Σύμφωνα με τον World Tourism Organisation (WTO) ένας τουριστικός 

προορισμός ορίζεται ως  « ένα φυσικό μέρος όπου ένας επισκέπτης μένει τουλάχιστον μια 

βραδιά. Περιλαμβάνει τουριστικά προϊόντα όπως υπηρεσίες υποστήριξης και αξιοθέατα , 

και τουριστικούς πόρους που βρίσκονται εντός του χρόνου του ταξιδιού επιστροφής της 

μιας μέρας. Έχει φυσικά και διοικητικά όρια που ορίζουν τη διοίκηση του καθώς και 

εικόνες και αντιλήψεις που ορίζουν την ανταγωνιστικότητα του στην αγορά. Οι τοπικοί 

προορισμοί αποτελούνται από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη ,συχνά περιλαμβάνουν μια 

κοινότητα υποδοχής και μπορούν να δικτυωθούν και να δημιουργήσουν μεγαλύτερους 

προορισμούς» . Ένας άλλος ορισμός του τουριστικού προορισμού είναι η παρομοίωση 

του με ένα κράμα που αποτελείται από προϊόντα και υπηρεσίες τουρισμού, σε μια 
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γεωγραφική περιοχή και σε ένα τοπίο φυσικό, οι οποίες προσφέρουν εμπειρίες στους 

καταναλωτές και οι επισκέπτες τους τους χαρακτηρίζουν ως μοναδικούς (Buhalis, 

2000˙ Framke, 2002˙ Murphy κ.α., 2000).  

Μια επωνυμία προορισμού είναι ένα όνομα, σύμβολο, λογότυπο, λέξη που 

αναγνωρίζει και συγχρόνως διαφοροποιεί έναν προορισμό (Ritcie και Ritchie, 1998). 

Για να είναι επιτυχημένο ένα destination brand είναι απαραίτητο να καλύπτει τις 

προσδοκίες και να υπόσχεται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία η οποία συσχετίζεται 

άμεσα με τον προορισμό αυτόν (Ritcie και Crouch, 2003˙ Blain κ.α., 2005˙ Knapp και 

Sherwin, 2005).  

Η βιομηχανία του τουρισμού μοιάζει πολύ με αυτή των υπηρεσιών, αλλά 

διαφέρει λόγω της πολυπλοκότητας και των χαρακτηριστικών του τουρισμού. Τα πιο 

σημαντικά στοίχεια του τουρισμού που επιδρούν στο branding των προορισμών 

σύμφωνα με τους Moilanen και Rainisto (2009) είναι:  

 Το γεγονός ότι οι τουριστικοί προορισμοί δε δημιουργούνται από μια εταιρεία 

αλλά από πολλές. Αυτές συλλογικά δημιουργούν τις εγκαταστάσεις και τις 

υπηρεσίες που αποτελείται το προϊόν ενός τουριστικού προορισμού. 

 Το προϊόν αυτό αποτελείται από πολλά προϊόντα και υπηρεσίες αλλά 

συναρμολογείται από τον ίδιο τον καταναλωτή. 

O Gnoth (2002) ορίζει το destination branding ως μια διαδικασία διοίκησης που 

οδηγεί στο στρατηγικό προγραμματισμό της δημιουργίας μιας brand identity και θα 

είναι βασισμένη στα χαρακτηριστικά του προορισμού, τα οποία επιλέγονται με βάση 

την ανταγωνιστικότητα τους, τη μοναδικότητα τους και την επιθυμητή ταυτότητα που 

μπορούν να προσφέρουν. Οι Blain κ.α. (2005), μετά από συνεντεύξεις με διευθυντικά 

στελέχη των DMO, κατέληξαν στο να ορίσουν το branding προορισμού ως το σύνολο 

των ενεργειών του μάρκετινγκ που (1) στηρίζουν τη δημιουργία ενός ονόματος, 

συμβόλου, λογότυπου ή λέξης που να αναγνωρίζει και να διαφοροποιεί έναν 

προορισμό, (2) που συνεχώς καλύπτει τις προσδοκίες ενός αξιομνημόνευτου ταξιδιού 

που σχετίζεται μοναδικά με τον προορισμό, (3) που βοηθάει στη δημιουργία και 

ενίσχυση της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ των επισκεπτών και του προορισμού και 

(4) που μειώνει τα κόστη που αφορούν την έρευνα των καταναλωτών και τον 

αντιλαμβανόμενο κίνδυνο. Όλα τα παραπάνω συντελούν στη δημιουργία μιας εικόνας 

που επηρεάζει θετικά την επιλογή του προορισμού από τους καταναλωτές. 
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Για να επιτευχθεί ο συναισθηματικός δεσμός μεταξύ των τουριστών και του 

προορισμού οι Morgan και Pritchard (2004) υποστηρίζουν πως ένα μέρος πρέπει να 

είναι αξιόπιστο, παραδοτέο, να διαφοροποιείται από τα άλλα, να μεταφέρει ισχυρές 

ιδέες, να ενθουσιάζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να έχει απήχηση στους 

καταναλωτές. Οι ίδιοι συγγραφείς, διακρίνουν πέντε στάδια για τη δημιουργία ενός 

destination brand: 

 

1
ο
 στάδιο Έρευνα αγοράς, ανάλυσή της και στρατηγικός προγραμματισμός 

2
ο
 στάδιο Χτίσιμο της ταυτότητας 

3
ο
 στάδιο Επικοινώνια του brand και του οράματος 

4
ο
 στάδιο Εκτέλεση 

5
ο
 στάδιο Παρακολούθηση, αξιολόγηση και κριτική 

 

Πίνακας 2: Στάδια δημιουργίας destination brand. Πηγή: Morgan και Pritchard, 

2004: 69. 
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4.  Βιβλιογραφική Επισκόπηση Πλαισίων, 

Διαδικασιών και Παραγόντων Place Branding/City 

Branding 

 

Οι διαδικασίες ενός city branding, περιλαμβάνουν περισσότερες ενέργειες που 

αφορούν την προώθηση και την επικοινωνία. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν 

πλαίσια, διαδικασίες και παράγοντες επιτυχίας του city branding, όπως προτείνονται 

από ειδικούς ερευνητές, με στόχο την καθοδήγηση των πόλεων και την επίτευξη ενός 

δυνατού city brand. 

4.1 Το πλαίσιο του Cai 

 

Ένα πλαίσιο κυρίως για τουριστικούς προορισμούς, δημιούργησε ο Cai (2002), 

που υποστηρίζει ότι μια διαδικασία branding περιστρέφεται γύρω από το μείγμα 

στοιχείων του brand, την ταυτότητα του brand και το χτίσιμο της εικόνας του. To 

μείγμα των στοιχείων είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση ενός τόπου και τη 

διαμόρφωση των συσχετίσεων σχετικά με το brand. Οι συσχετίσεις αυτές θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν τα γνωρίσματα του τόπου (απτά και μη απτά), τα συναισθηματικά (η 

προσωπική αξία και τα οφέλη από έναν τόπο) και τις στάσεις (η αξιολόγηση του τόπου 

και η κινητροποίηση). Τα παραπάνω είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εικόνα 

του brand η οποία περιλαμβάνει και την εικόνα που προωθούν οι οργανισμοί 

μάρκετινγκ προορισμών. Το χτίσιμό αυτής της εικόνας περιλαμβάνει προγράμματα 

μάρκετινγκ, τα οποία ενισχύουν την ταυτότητα του brand, επικοινωνίες μάρκετινγκ και 

δευτερεύουσες συσχετίσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο των προγραμμάτων 

και επικοινωνιών. 
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4.2 Το πλαίσιο του Rainisto 

 

Ένα άλλο πλαίσιο που δημιουργήθηκε για το city branding είναι αυτό του 

Rainisto (2003), το οποίο είναι ένα γενικό πλαίσιο που επικεντρώνεται κυρίως στις 

πόλεις ως μέρη επιχειρηματικότητας. Το πλαίσιο αυτό υποδεικνύει εννιά παράγοντες 

επιτυχίας και απεικονίζεται σχηματικά παρακάτω: 

 

Εικόνα 2: Πλαίσιο city branding Rainisto. Πηγή: Rainisto, 2003. 

 

Μέσα στο πρίσμα υπάρχουν τα στοιχεία που μπορούν να επηρεαστούν και 

συνθέτουν τη βάση των πρακτικών του μάρκετινγκ. Αυτά είναι:  

1. Ομάδα σχεδιασμού- οι υπεύθυνοι προγραμματισμού και εκτέλεσης των 

τεχνικών μάρκετινγκ. 

2. Όραμα και στρατηγική ανάλυση- το πώς βλέπουν το μέλλον του τόπου. 

3. Ταυτότητα και εικόνα τόπου- η δημιουργία και διατήρηση μιας μοναδικής 

ομάδας συσχετίσεων που αφορά τον τόπο. 

4. Συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
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5. Ηγεσία- η ικανότητα διεξαγωγής περίπλοκων διαδικασιών και διατήρηση της 

εξουσίας πάνω σε αυτές. 

Γύρω από το πρίσμα υπάρχουν οι παράγοντες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις του περιβάλλοντος και συμπληρώνουν τους πέντε πρώτους παράγοντες: 

6. Παγκόσμια Αγορά 

7. Πολιτική Ενότητα 

8. Τοπική ανάπτυξη  

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

μάρκετινγκ  

 

4.3 To πλαίσιο επικοινωνίας του Karavatzi 

 

Ο Kavaratzis (2004), ασχολήθηκε με τη δημιουργία ενός πλαισίου 

επικοινωνίας του city brand, υποστηρίζοντας ότι οτιδήποτε γίνεται σε μια πόλη ή κάνει 

μια πόλη, επικοινωνεί μηνύματα για το brand της. Επομένως όλες οι περιοχές δράσης 

και παρέμβασης της πόλης κατέχουν εκτός από λειτουργική σημασία και συμβολική 

αφού μιλάμε για ένα brand. Οι κατηγορίες επικοινωνίας που διακρίνει το μοντέλο είναι 

δυο: 

1. Η πρωτεύουσα επικοινωνία- Δημιουργείται χωρίς πρόθεση αλλά έμμεσα μέσω 

των ενεργειών μιας πόλης και διακρίνονται τέσσερεις περιοχές δράσης της 

πόλης που επικοινωνούν έμμεσα μηνύματα για το city brand:  

i. Στρατηγικές Τοπίου- Είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η πόλη που 

αφορούν τον αστικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τους δημόσιους 

χώρους. 

ii. Έργα Υποδομής- Τα έργα που στοχεύουν στο να δώσουν στην πόλη ένα 

ξεχωριστό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν εκτός από τις υποδομές που 

αφορούν προσβασιμότητα σε μια πόλη, τα πολιτιστικά κέντρα, τους χώρους 

συνεδριάσεων κλπ. 

iii. Οργανωσιακή Δομή- Οι τρόποι που οι δημόσιες αρχές εμπλέκουν τους 

κατοίκους στη λήψη αποφάσεων, ο τρόπος εφαρμογής του city marketing 

και branding καθώς και οι συνεργασίες δημόσιου- ιδιωτικού τομέα. 
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iv. Συμπεριφορά Πόλης- Αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μιας πόλης, τις 

εκδηλώσεις που διεξάγονται σε αυτήν και το όραμα που έχουν οι ηγέτες της. 

 

2. Η δευτερεύουσα επικοινωνία είναι αυτή που δημιουργείται από πρόθεση της 

πόλης. Ουσιαστικά η δευτερεύουσα επικοινωνία αναφέρεται στο στοιχείο της 

προώθησης του μείγματος μάρκετινγκ και περιλαμβάνει ενέργειες επικοινωνίας 

όπως η διαφήμιση, οι προσωπικές σχέσεις, η ανάπτυξη σήματος πόλης κλπ. Ένα 

συχνό λάθος που αναφέρεται είναι η παρεξήγηση πολλών πως το branding είναι 

μόνο η χρήση αυτής της μορφής επικοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η 

δευτερεύουσα επικοινωνία είναι ένα από τα κομμάτια του.  

3. Η τριτεύουσα επικοινωνία: Αυτή η μορφή επικοινωνίας δεν μπορεί να ελεγχθεί 

από τις ενέργειες του μάρκετινγκ και περιλαμβάνει το word of mouth. Οι δυο 

προηγούμενες επικοινωνίες και όλη η διαδικασία του branding στοχεύουν στην 

προβολή μιας θετικής εικόνας της πόλης η οποία στη συνέχεια θα διαδοθεί 

μέσω της τριτεύουσας επικοινωνίας. 

Το πλαίσιο αυτό και οι συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων που το απαρτίζουν 

απεικονίζεται παρακάτω:  

 

 

Διάγραμμα 2: Το πλαίσιο επικοινωνιών του Kavaratzi. Πηγή: Kavaratzis, 2004 
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4.4 Το πλαίσιο του Hankinson 

 

Από μια διαφορετική οπτική γωνία, προσέγγισε το πλαίσιο του ο Hankinson 

(2004). Αναγνωρίζοντας τέσσερεις πτυχές του branding, τα brands ως Αντιλήψεις, 

Επικοινωνία, Σχέσεις και Ενισχυτές Αξίας, δημιούργησε ένα πλαίσιο με βάση τα brands 

ως Σχέσεις. Το πλαίσιο αυτό ξεκινάει με την παραδοχή ότι το brand έχει 

προσωπικότητα και μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις με τον καταναλωτή. Στον πυρήνα 

του, βρίσκεται η ταυτότητα, η οποία δημιουργείται από την προσωπικότητα του brand, 

την τοποθέτησή του και την πραγματικότητα. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

του branding εξαρτάται από το κατά πόσο θα επεκταθεί  η ταυτότητα μέσα από τις 

σχέσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Οι σχέσεις αυτές χωρίζονται σε τέσσερεις 

κατηγορίες: 

1. Πρωτεύουσες Σχέσεις Υπηρεσιών (Οι σχέσεις που δημιουργούν τη βάση για το 

brand ως εμπειρία όπως ξενοδοχεία, εκδηλώσεις κλπ.) 

2. Σχέσεις Υποδομής του Brand (Προσβασιμότητα, εγκαταστάσεις κλπ.) 

3. Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Η επικοινωνία του μάρκετινγκ) 

4. Σχέσεις μεταξύ των Καταναλωτών (Κάτοικοι, εργαζόμενοι, εσωτερικοί πελάτες 

κλπ.) 

 

 

4.5 Τα 5P των Trueman και Cornelius 

 

Οι Trueman και Cornelius (2006) πρότειναν μια εργαλειοθήκη για το place 

branding και διέκριναν πέντε περιοχές μετρήσεων που δομούν τα 5P του place 

branding. Για τη κάθε περιοχή συμπερίλαβαν και τα εργαλεία που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μια πόλη ώστε να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις 

της κάθε περιοχής. Τα 5P και το περιεχόμενο του καθενός είναι τα παρακάτω: 

1. Presence: Η αρχιτεκτονική και το δομικό περιβάλλον μιας πόλης όπως επίσης 

και τα τοπία που συνδέονται με την τοπική κοινωνία μέσω συναισθημάτων. 

2. Purpose: Τα φυσικά όρια και κοινωνικά όρια μιας πόλης όπως είναι οι 

γειτονιές. 
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3. Pace: Ο βαθμός ανταπόκρισης της πόλης στις εσωτερικές και εξωτερικές 

συνθήκες της αγοράς. 

4. Personality: Δημιουργείται από την παρουσία, το σκοπό και το ρυθμό καθώς 

και από την οπτική εικόνα που προσφέρει το δομικό περιβάλλον. 

5. Power: Η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών για την υποστήριξη του city 

brand και την υιοθέτηση του. 

 

4.6 Το City Brand Hexagon του Anholt 

 

Ο Anholt (2006) δημιούργησε αρχικά  ένα πλαίσιο αξιολόγησης των εθνών ως 

brands και στη συνέχεια το προσάρμοσε και στις πόλεις. Αυτό το πλαίσιο ονομάζεται 

City Brand Hexagon (CBI) και αποτελείται από έξι στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, όπως 

φαίνονται και στο σχήμα είναι τα παρακάτω: 

1. Παρουσία (Presence)- Αφορά τη διεθνή θέση της πόλης. Οι ερωτήσεις είναι αν 

θα επισκέπτονταν την πόλη, για πόσο οικείοι είναι με αυτήν, το λόγο που είναι 

γνωστή και αν έχει κάποια σημαντική συνεισφορά στη κουλτούρα και στις 

επιστήμες. 

2. Μέρος (Place)- Εξερευνούνται οι αντιλήψεις σχετικά με τη φυσική παρουσία 

της πόλης. 

3. Προϋποθέσεις (Prerequisites)- Πως αντιλαμβάνονται οι ερωτώμενοι τη ποιότητα 

της πόλης. Οι ερωτήσεις αφορούν το πώς αντιλαμβάνονται τη ζωή στη πόλη, αν 

θα ήταν ικανοποιημένοι με αυτή και τα πιστεύω τους σχετικά με τις δημόσιες 

υπηρεσίες όπως το σύστημα υγείας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία 

κλπ. 

4. Δυνατότητα (Potential)- Οι οικονομικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες που 

υπάρχουν στη πόλη και προσφέρονται σε επισκέπτες, επιχειρήσεις και 

μετανάστες. 

5. Άνθρωποι (People)- Οι ερωτήσεις αφορούν τις αντιλήψεις σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των κατοίκων όπως είναι η κοινωνικότητα, την ευκολία 

εγκατάστασης στην πόλη όσο αφορά τη κουλτούρα και τη γλώσσα και τέλος 

την ασφάλεια. 
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Εικόνα 3: City Brand Hexagon.  Πηγή:Anholt, 2006. 

6. Ρυθμός (Pulse)- Περιγράφει την ελκυστικότητα της αστικής ζωής που 

προσφέρει η κάθε πόλη. 

Ο δείκτης βασίζεται σε έρευνα που έγινε μέσω διαδικτύου, στην οποία 

συμμετείχαν ερωτηθέντες από 20 αναπτυγμένες 

και αναπτυσσόμενες χώρες, από τους οποίους 

ζητήθηκε να αξιολογήσουν κάθε μία από τις 60 

πόλεις (Papp-Vary, 2011) με βάση τις παραπάνω 

κατηγορίες. Το εργαλείο αυτό αν και 

δημιουργήθηκε για την μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας του branding, είναι επίσης 

ένα πολύ καλό εργαλείο για την καθοδήγηση μιας 

προσπάθειας branding γιατί διακρίνει τις     

περιοχές ενδιαφέροντος που επηρεάζουν το 

τελικό αποτέλεσμα (Kavaratzis, 2009). 

 

 

4.7 O ρόλος του DMO, το δεύτερο πλαίσιο του Hankinson 

 

Το 2007, o Hankinson (2007) ανέπτυξε ένα ακόμα πλαίσιο το οποίο τονίζει τον 

ηγετικό ρόλο του Οργανισμού Μάρκετινγκ Προορισμού (Destination Marketing 

Organization- DMO). Σύμφωνα με αυτό, η διαδικασία branding προορισμού εξαρτάται 

από την ηγεσία του DMO και ξεκινάει από το όραμα του και τον καθορισμό της 

στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί για να επιτευχθεί το όραμα. Στη συνέχεια το 

brand χτίζεται εσωτερικά πρώτα εισάγοντας τις αξίες του στην εσωτερική κουλτούρα 

του οργανισμού (Internal Brand Identity). Έπειτα χτίζονται σχέσεις και διαμορφώνονται 

συνεργασίες με βάση την συμβατότητα (External Brand Identity) και τέλος το brand 

επικοινωνείται και παραδίδει την υπόσχεση-εμπειρία (Consistent Brand 

Communications). Ο ρόλος του DMO στο κομμάτι της επικοινωνίας είναι να παρέχει 

αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Multiple Stakeholders). 
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Εικόνα 4: Οι πελάτες μιας πόλης. Πηγή: Braun,2008. 

4.8 Οι πελάτες μιας πόλης 

 

O Braun (2008) ασχολήθηκε με τη διερεύνηση των πελατών μιας πόλης, τους 

οποίους διέκρινε αρχικά σε τέσσερις 

ομάδες: τους κάτοικους, τους 

επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τους 

επενδυτές. Αυτές οι ομάδες πελατών 

απεικονίζονται σχηματικά στον 

εσωτερικό κύκλο (εικόνα 4). Ο 

εξωτερικός κύκλος αναπαριστά την 

διεύρυνση των  αρχικών ομάδων 

πελατών στις οποίες  προστίθενται και 

οι ομάδες των μετακινούμενων, των 

φοιτητών, των εξαγωγικών αγορών και 

των διαμεσολαβητών (εικόνα 4). Ο 

Braun (2008) τονίζει ότι αυτές οι 

ομάδες περιλαμβάνουν τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους εν δυνάμει πελάτες, 

δηλαδή ανθρώπους που φιλοδοξούν να ζήσουν, να επισκεφτούν, να εργαστούν στην 

πόλη και επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να δραστηριοποιηθούν στην πόλη 

 

4.9 Το European City Brand Barometer της Saffron 

 

Η Saffron είναι μια εταιρεία συμβούλων,που το 2008 ο Hilderth, διευθυντής 

του place branding της εταιρείας, δημιούργησε το Saffron European City Brand 

Barometer. To Saffron European City Brand Barometer δημιουργήθηκε με στόχο τη 

μέτρηση των city brand και τη διερεύνηση του βαθμού επιτυχίας της εφαρμογής του 

branding στις πόλεις που εξετάστηκαν. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν συνολικά 72 

Ευρωπαϊκές πόλεις, με πληθυσμό άνω των 450,000 κατοίκων, με εξαιρέσεις πέντε 

πόλεις της Αγγλίας που είχαν κάτω από 450,000 κάτοικους. Οι πόλεις μετρήθηκαν σε 

δυο πεδία:  
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Το πρώτο είναι το City Asset Strength που μετράει το πόσο δυνατό είναι ένα 

city brand, με βάση τα παρατηρήσιμα και μετρήσιμα χαρακτηριστικά του. Η ερώτηση 

που το χαρακτηρίζει είναι το κατά πόσο η κάθε πόλη έχει τα φυσικά αυτά 

χαρακτηριστικά που αποζητούν οι άνθρωποι και η ανώτατη βαθμολογία ορίστηκε ως το 

100. Αρχικά λοιπόν διενεργήθηκε έρευνα για το ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά και 

έπειτα για το πόσα από αυτά έχει η κάθε πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούσαν 

τόσο την κουλτούρα μιας πόλης όσο και την «φιλικότητά» της. Η έρευνα έδειξε πως τα 

χαρακτηριστικά που οι άνθρωποι αποζητούν περισσότερο σε μια πόλη που εμπίπτουν 

στην κουλτούρα είναι τα ιστορικά αξιοθέατα, η κουζίνα και τα εστιατόρια, οι φιλικοί 

και πρόθυμοι για βοήθεια άνθρωποι της πόλης και η καλή αγορά, ενώ αυτά που 

εμπίπτουν στην «φιλικότητα» είναι το χαμηλό κόστος, ο καλός καιρός και η ευκολία 

μετακίνησης στην πόλη με τα πόδια.  Αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί με την οικονομική 

ευημερία της πόλης αποτέλεσαν στη συνέχεια τους παράγοντες που μετρήθηκε το City 

Asset Strength και στον κάθε έναν παράγοντα δόθηκε ένας βαθμός σημαντικότητας. 

Το δεύτερο πεδίο μέτρησης είναι City Brand Strength που βασίζεται στην 

αξιολόγηση τεσσάρων παραγόντων: Το κατά πόσο είναι αναγνωρίσιμη η πόλη από μια 

φωτογραφία , την ποσότητα των θετικών συσχετίσεων με την πόλη, τη συζητήσιμη αξία 

(δηλαδή κατά πόσο θα αναφερόταν σε μια συζήτηση η πόλη ως ένα ενδιαφέρον θέμα 

συζήτησης) και την αναγνωρισιμότητα από τα ΜΜΕ. Οι παράγοντες αυτοί έφεραν τον 

ίδιο βαθμό σημαντικότητας μεταξύ τους (25% ο καθένας) και σε αντίθεση με τους 

παράγοντες του City Asset Strength, οι παράγοντες αυτοί αποφασίστηκαν από το 

συμβούλιο της Saffron βάσει εμπειρίας στο χώρο του place branding. Να σημειωθεί ότι 

ανώτερος βαθμός που μπορεί να πάρει μια πόλη και σε αυτό το πεδίο είναι το 100.  

Ο συνδυασμός των δυο αυτών πεδίων δημιούργησε το Brand Utilisation το 

οποίο εξάγεται από τον υπολογισμό του Brand Strength ως ποσοστό του Asset Strength 

και υποδεικνύει πόσο καλά οι πόλεις χρησιμοποιούν τις δυνατότητες τους στο branding. 

Tα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν ώστε να αναπαραστήσουν γραφικά 

το City Brand Barometerδίνοντας μας ένα χάρτη με το που βρίσκεται η μια πόλη σε 

σχέση με τις άλλες. Ο χάρτης αυτός έχει σαν άξονες ΧΨ τα δυο πεδία μετρήσεων, το 

City Asset Strength και το City Brand Strength. 
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Τέλος, η Saffron διακρίνει δέκα κριτήρια, τα οποία αναγνωρίζουν τις όψεις ενός 

μέρους και δημιουργούν το city image. Όπως η ίδια υποστηρίζει, ένα μέρος που θέλει 

να βελτιωθεί πρέπει να εστιάσει στην βελτίωση των κριτηρίων αυτών που είναι πιο 

αδύναμο. Αυτά τα κριτήρια είναι: 

1. Η περηφάνια και η προσωπικότητα των κατοίκων- Η άποψη των κατοίκων για 

το μέρος που ζούνε είναι πολύ σημαντική. Αν αυτή η άποψη δεν είναι καλή, 

επηρεάζεται όλη η εμπειρία των επισκεπτών. 

2. Η διακριτή αίσθηση του τόπου- Αφορά την κουλτούρα, τους ανθρώπους, την 

αρχιτεκτονική, τα φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά. Κάθε τόπος πρέπει να 

έχει κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει, τέτοια παραδείγματα είναι το Λονδίνο με 

τα κόκκινα, διπλά λεωφορεία, το Άμστερνταμ με τα φυσικά κανάλια του κλπ. 

3. Η φιλοδοξία, το όραμα και το επιχειρηματικό περιβάλλον- Η ανάγκη για ένα 

καλό περιβάλλον που να δίνει ώθηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

καθώς και μια σωστή κυβέρνηση του τόπου που να έχει όραμα και φιλοδοξίες γι 

αυτόν. 

4. Η τωρινή αναγνωρισιμότητα και οι αντιλήψεις- Υπάρχει δημοσιότητα για αυτό 

το μέρος; Έχουν γράψει γι αυτό ανεξάρτητοι οδηγοί; Προσφέρει σουβενίρ που 

είναι απαραίτητο κάποιος να κατέχει; 

5. Η αξία του να πας να δεις κάτι- Αναφέρεται στη σημαντική διαφορά που έχει το 

να αξίζει ένα μέρος να το δει κανείς από το να αξίζει κάποιος να πάει να το δει. 

6. Η ευκολία, η προσβασιμότητα και η άνεση- Υπάρχει προσβασιμότητα στην 

πόλη; Αν ναι, είναι οικονομική; 

7. Η συζητήσιμη αξία- Η αξία του να συζητήσεις για ένα μέρος. 

8. Το τοπικό περιεχόμενο και η αξία- Η τοποθεσία ενός μέρους είναι εξίσου 

σημαντική. Απαντάει στην ερώτηση «Πόσο αξίζει ένα μέρος απλά επειδή 

βρίσκεται εκεί που βρίσκεται;». 

9. Τα θεάματα- Όλα αυτά που δεν μπορεί κάποιος να βρει σε ένα άλλο μέροςκαι 

αφορά ιδιοτροπίες, πχ 24ωρα εστιατόρια και μαγαζιά, ή την αίσθηση του 

εξωτικού. 

10. «Θα μπορούσα να ζήσω εκεί!» (το φαινόμενο της Βαρκελώνης)- Είναι ένας 

παράγοντας που δεν μπορεί να ονομαστεί. Πιο πολύ εκφράζεται ως ένα 

συναίσθημα που έχει κάποιος από ένα μέρος και τις εμπειρίες που αποκομίζει 

από αυτό σε συνδυασμό με ένα μείγμα γνωρισμάτων του. 
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4.10 Τα βήματα του city branding του Kavaratzi 

 

Μελετώντας τα πλαίσια των Trueman και Cornelius (2006), Hankinson (2004, 

2007), Kavaratzis (2004), Anholt (2006) και Rainisto (2003), ο Kavaratzis (2009) 

εντόπισε τις ομοιότητές τους με αυτές του εταιρικού branding και σύνταξε ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασίας branding για τις πόλεις. Αφού εντόπισε τις 

προαναφερθείσες ομοιότητες, συνέχισε στην κατηγοριοποίηση τους και με αυτόν τον 

τρόπο δημιούργησε τα συστατικά για τη διαχείριση ενός city brand. Οι κατηγορίες-

συστατικά που αναδύθηκαν συγχρόνως παραθέτουν και τα βήματα της διαδικασίας του 

city branding και είναι οι παρακάτω: 

1. Όραμα και Στρατηγική: Η επιλογή της κατάστασης της πόλης στο μέλλον και η 

ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής ώστε να πραγματοποιηθεί. 

2. Εσωτερική Κουλτούρα: Η προσανατολισμένη στο brand κουλτούρα θα πρέπει 

να διαχυθεί και να υιοθετηθεί από όλη την οργάνωση. 

3. Τοπικές Κοινότητες: Στη συνέχεια θα πρέπει να αναμιχθούν οι κάτοικοι και οι 

επιχειρήσεις στη δημιουργία του brand καθώς και να δοθεί έμφαση στις ανάγκες 

τους, οι οποίες έχουν προτεραιότητα. 

4. Συνεργίες: Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν με το brand 

και στη συνέχεια να υποστηρίξουν και να συμμετάσχουν ενεργά στις 

διαδικασίες και στην παράδοση της υπόσχεσης του brand.  

5. Υποδομή: Οι βασικές ανάγκες που χωρίς αυτές δεν μπορούν να εκπληρωθούν οι 

προσδοκίες. 

6. Τοπίο Πόλης: Η ικανότητα του δομικού τοπίου να ξεχωρίζει. 

7. Ευκαιρίες: Αυτές μαζί με την υποδομή και το τοπίο της πόλης είναι η δομή της 

υπόσχεσης ενός city brand. Για το κοινό-στόχο, ευκαιρίες είναι η εκπαίδευση, ο 

τρόπος ζωής κλπ., ενώ για τις επιχειρήσεις είναι το εργατικό δυναμικό, η 

χρηματοδότηση κλπ. 

8. Επικοινωνίες: Όλα τα παραπάνω εκπέμπουν μηνύματα για την πόλη και 

απαιτείται η σωστή διαχείριση τους και η προώθηση τους. 
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Διάγραμμα 3: Πλαίσιο διαδικασίας Branding του Kavaratzi. Πηγή:  Kavaratzis, 

2008. 
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Εικόνα 5: ISE μοντέλο. Πηγή: Qian, 2010. 

4.11 Το μοντέλο ISE του Qian 

 

O Qian (2010) παρατηρώντας την 

έλλειψη θεωρητικής καθοδήγησης για τα 

διευθυντικά στελέχη μιας πόλης λόγω της μη 

εξακρίβωσης των στοιχείων-κλειδιών για ένα 

επιτυχημένο city branding, ανέπτυξε ένα 

μοντέλο city brand που το ονόμασε ISE και 

αναπαριστάται γραφικά στην εικόνα 5. 

Το ISE μοντέλο αποτελείται από τρία επίπεδα 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 5, τα οποία 

αναλύονται παρακάτω: 

 

 Το πρώτο επίπεδο, ο πυρήνας του σχήματος ονομάζεται City Brand Index και 

παρουσιάζει την επιτυχία ή αποτυχία της διαδικασίας του branding και την 

επίδραση και απόδοση των παραγόντων επιτυχίας 

 Το δεύτερο επίπεδο που αγκαλιάζει τον πυρήνα ονομάζεται City Brand Support 

και διαμορφώνεται από το city branding co-organization, το σύστημα διοίκησής  

του, την κουλτούρα του και τέλος τα ταλέντα του. Αυτό το επίπεδο επιδράει στο 

αν θα πετύχει ή όχι το branding αλλά κυρίως υποστηρίζει το τρίτο επίπεδο. 

 Το τρίτο επίπεδο, το City Brand Execution, αποτελείται από τους παράγοντες 

επιτυχίας: την αναγνώριση, την αρχιτεκτονική, την τοποθέτηση, την 

επικοινωνία και τέλος τον έλεγχο του city brand. Αυτό το επίπεδο αποτελεί το 

κύριο συστατικό εφαρμογής των στρατηγικών και έχει άμεση επίδραση στο City 

Brand Index (πυρήνας).  
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4.12 Το μοντέλο SPBM των Hanna και Rawley 

 

Έπειτα από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ένα καινούριο μοντέλο που θα 

αφορά τις διαδικασίες του place brand management, οι Hanna  και Rawley (2011) 

δημιούργησαν το μοντέλο SPBM (Strategic Place Brand Management).  Το 

συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργήθηκε τόσο για να προσφέρει ένα πλαίσιο σε 

μελλοντικές έρευνες, όσο και για να υποστηρίξει το μάρκετινγκ τόπου και τους brand 

managers. 

Το SPBM μοντέλο αποτελείται από εννιά συνιστώσες- κλειδιά και κάθε μια από 

αυτές περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες. Επίσης η κάθε 

συνιστώσα απευθύνεται και σε διαφορετικό κοινό, από επαγγελματίες του μάρκετινγκ 

μέχρι κατοίκους, επισκέπτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι συνιστώσες του 

μοντέλου απεικονίζονται παρακάτω, με τα βέλη του σχήματος να υποδεικνύουν σχέσεις 

επίδρασης  μεταξύ των συνιστωσών.  

 

 

Διάγραμμα 4: Οι συνιστώσες-κλειδιά του μοντέλου SPBM. Πηγή: Hanna και 

Rawley, 2011. 
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Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα οι συνιστώσες του μοντέλου είναι 

οι εξής: 

1. Η αξιολόγηση του brand 

2. Η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών 

3. Η υποδομή 

4. Η ταυτότητα της μάρκας 

5. Η αρχιτεκτονική της μάρκας 

6. Η άρθρωση της μάρκας 

7. Οι επικοινωνίες του μάρκετινγκ 

8. Η εμπειρία της μάρκας 

9. Το word of mouth 

Πρέπει να σημειωθεί πως η σκιαγραφημένη περιοχή του σχήματος που 

ονομάζεται «brand infrastructure relationships and leadership», είναι αυτή στην οποία 

δημιουργείται η ταυτότητα της επωνυμίας, λόγω της αλληλεπίδρασης της υποδομής με 

τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών. Η ταυτότητα αυτή εξαρτάται από το βαθμό 

επιτυχίας της ηγεσίας της επωνυμίας στη δέσμευση και στη διαχείριση των 

ενδιαφερόμενων. 

 

4.13 Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Braun 

 

Το 2012 ο Braun διερεύνησε και περιέγραψε οχτώ κρίσιμους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επιτυχία του city branding. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εφόσον η 

εφαρμογή του branding είναι κυρίως στη δικαιοδοσία του δημοσίου τομέα, επιβάλλεται 

να υπάρχει πολιτική συναίνεση και οι απαιτήσεις του πρέπει να είναι πιο 

συγκεκριμένες. Οι οχτώ παράγοντες χωρίζονται σε δυο ομάδες: στους διοικητικούς 

παράγοντες επιτυχίας και σε αυτούς του branding. Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
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Διοικητικοί Παράγοντες Παράγοντες Branding 

Η πολιτική ηγεσία μαζί με τους 

υπόλοιπους υπεύθυνους της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων πρέπει να μοιράζονται 

μια κοινή άποψη για την ερμηνεία της 

διαδικασίας του branding 

Το city brand πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα και 

αξιοπιστία 

Είναι αναγκαίο το city branding να 

είναι πολιτική προτεραιότητα, να 

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα και να 

υπάρχει ένας μακροχρόνιος ορίζοντας 

Να εφαρμόζεται μια διαδικασία 

branding «ομπρέλα» για το σύνολο των 

κοινών-στόχων και ξεχωριστά υπο-brands 

που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένους 

πελάτες στόχους 

Να είναι σαφές το ποιος είναι 

πολιτικά υπεύθυνος για την επιτυχημένη 

εφαρμογή του 

Το branding είναι σημαντικό να 

γίνεται σε συνεργασία με επιτυχημένα 

brands επιχειρήσεων, ινστιτούτων, 

εκδηλώσεων και ανθρώπων που υπάρχουν 

μέσα στην πόλη 

Να είναι επαρκής η διαχείριση των 

ενδιαφερόμενων μερών 

Απαραίτητη η ισορροπία μεταξύ 

μιας ξεχωριστής εστίασης του brand και 

στην ευρεία υποστήριξη των κοινοτήτων 

της πόλης 

 

Πίνακας 3: Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας city branding. Πηγή: Braun, 2012. 
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5. Η Σημαντικότητα της ανάμειξης των ενδιαφερόμενων 

μερών στο city branding 

 

Μια περιοχή που δεν έχει εξεταστεί επαρκώς στη βιβλιογραφία, είναι ο ρόλος 

που παίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη δημιουργία, στην ανάπτυξη και τέλος στην 

ιδιοκτησία του city branding. Κάποιοι από τους λόγους που εξηγούν αυτή την 

ανεπάρκεια στην βιβλιογραφία είναι τα κενά που υπάρχουν σε αυτήν λόγω της 

έλλειψης ενός θεωρητικού υπόβαθρου (Lucarelli και Berg, 2011), τα βιβλιογραφικά 

κενά που αφορούν τις ταυτότητες των τόπων (Kalandides, 2011˙ Kavaratzis και Hatch, 

2012), το ρόλο της κουλτούρας (Mayes, 2008) και την ηγεσία ενός brand (Hankinson, 

2009). 

Τα τελευταία χρόνια όμως άρχισε να αναπτύσσεται μια καινούρια προσέγγιση 

στο place branding, απόρροια της ανάπτυξης της service-dominant logic του 

μάρκετινγκ (Vargo και Lusch, 2004), η οποία τοποθετεί στον πυρήνα του μάρκετινγκ 

τον όρο της συνδημιουργίας και που αντηχεί ευρέως στο θέμα του place branding 

(Warnaby, 2009), καθιστώντας την ανάμειξη των ενδιαφερόμενων μερών στη 

διαδικασία του branding ως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία.  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν πλαίσια και διαδικασίες του 

place/city branding όπως αναγνωρίστηκαν από διάφορους ερευνητές. Σε αυτά, είναι 

εμφανής ο ρόλος και η σημασία των ενδιαφερόμενων μερών σε μια τέτοια διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Rainisto (2003) αναγνωρίζει τις συνεργασίες του δημόσιου 

με τον ιδιωτικό τομέα ως έναν από τους εννιά κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του city 

marketing. Με τη σειρά του, ο Hankinson (2004) δημιούργησε ένα πλαίσιο city 

branding που είναι εξ’ ολοκλήρου βασισμένο στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

υποστηρίζοντας επίσης ότι το city branding δεν είναι απλά μια διαδικασία διοίκησης 

αλλά πιο σημαντικά, μια διαδικασία συντονισμού.  

Οι Trueman και Cornelius (2006)  αναγνωρίζουν ως μια περιοχή μέτρησης του 

place branding την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, ενώ ο Anholt (2006) με το 

City Brand Index αναγνωρίζει τους ανθρώπους των πόλεων ως ένα από τα στοιχεία 

αξιολόγησης των city brand και κατά επέκταση τους αναγνωρίζει ως ένα από τα δομικά 

στοιχεία των city brand. 
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Ο Hilderth (2008) με το Saffron Brand Barometer υποστηρίζει πως η 

περηφάνεια, η προσωπικότητα και η ανάμειξη των κατοίκων μιας πόλης είναι ένα 

στοιχείο που δημιουργεί την εικόνα μιας πόλης και επομένως παίζει σημαντικό ρόλο 

στη δημιουργία ενός επιτυχημένου city brand.  

Ο Kavaratzis (2009), τονίζει τη σημαντικότητα των ενδιαφερόμενων μερών,  

αναγνωρίζοντας τη συμφωνία, την αποδοχή και την υποστήριξη του city brand από 

αυτά και την έμφαση που πρέπει να δοθεί στις ανάγκες και στην ανάμειξη των τοπικών 

κοινοτήτων, ως απαραίτητα βήματα μιας επιτυχημένης διαδικασίας city branding.  

Στον πυρήνα του πλαισίου των Hanna και Rowley (2011), βρίσκονται τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτό το πλαίσιο η δέσμευση των ενδιαφερόμενων είναι ένα 

στοιχείο της υποδομής του brand και σε συνδυασμό με τη φυσική υποδομή 

δημιουργείται η ταυτότητα της επωνυμίας. 

Επίσης, ο Braun (2012) αναγνωρίζει ως κρίσιμους παράγοντες του place 

branding την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων καθώς επίσης και τη συνεργασία και 

συσχέτιση της επωνυμίας με γνωστά και επιτυχημένα brand των τοπικών επιχειρήσεων, 

των  οργανισμών αλλά και  των κατοίκων της πόλης. 

Επιπρόσθετα, οι ερευνητές Aitken και Campelo (2011) προσεγγίζουν το place 

branding μέσω της σημαντικότητας των ενδιαφερόμενων μερών και κυρίως των 

κατοίκων, υποστηρίζοντας ότι ένα place brand δεσμεύεται από έναν πολύ-διάλογο με 

τους ενδιαφερόμενους, προσφέροντας έτσι μια βάση στους Kavaratzis και Hatch (2012) 

οι οποίοι αναλύουν το πως γίνεται αυτός ο πολύ-διάλογος. Οι Aitken και Campello 

(2011) αναγνώρισαν επίσης τα 4R’s του place branding (rights, roles, responsibilities, 

relationships) ως τα στοιχεία που ενισχύουν την ιδιοκτησία του brand από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο Baker (2007) υποστήριξε ότι οι διαφορετικές απόψεις που φέρνουν οι 

ενδιαφερόμενοι είναι αυτές που δημιουργούν το place brand, προσεγγίζοντας το ως μια 

διαδικασία πολύ-διαλόγων και οπότε κρίνεται ως αναγκαίο να αναμειγνύονται στη 

διαδικασία αυτή. Ο ίδιος, επίσης παρατήρησε, πως οι επωνυμίες που δημιουργούνται 

χωρίς τη συνεισφορά των ενδιαφερόμενων είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, 

επιβεβαιώνοντας με αυτή την παρατήρηση το συμπέρασμα πολλών ερευνητών που 

υπαγορεύει ότι οι ενδιαφερόμενοι ή θα συνεργαστούν για τη δημιουργία των place 
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brand ή θα σαμποτάρουν όλη τη διαδικασία (Blichfeldt, 2005˙ Braun, 2011˙  Eshuis και 

Edelenbos, 2009).  

 Οι Kavaratzis και Hatch (2012) μέσω της δικής τους προσέγγισης για το place 

branding, αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των ενδιαφερόμενων μερών λόγω του 

ρόλου τους στο χτίσιμο της ταυτότητας του. Σύμφωνα με αυτούς κεντρικό ρόλο στο 

place branding παίζουν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βασικών στοιχείων του, δηλαδή 

της κουλτούρας του τόπου, των ταυτοτήτων του και της εικόνας του, μέσω τεσσάρων 

υπο-διαδικασιών: Της έκφρασης, του εντυπωσιασμού, του κατοπτρισμού και της 

αντανάκλασης. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτοί που μπορούν να ορίσουν ξανά τα 

παραπάνω και πρέπει να διαμορφώνουν ενεργές και όχι παθητικές ομάδες. Τέλος οι 

ίδιοι υποστηρίζουν πως τα διευθυντικά στελέχη που ασχολούνται με το place branding 

οφείλουν να παραδόσουν την ιδιοκτησία της επωνυμίας στα ενδιαφερόμενα μέρη και 

να πάρουν μέρος στη διαδικασία του place branding και οι ίδιοι ως ενδιαφερόμενοι.   

Εκτός από τους παραπάνω ρόλους των ενδιαφερόμενων μερών, οι Houghton και 

Stevens (2011), επισήμαναν και δύο ακόμη. Σύμφωνα με αυτούς, τα ενδιαφερόμενα 

μέρη εκτός από τις νέες ιδέες και απόψεις που προσφέρουν στη διαδικασία, μπορούν να 

διακρίνουν αμέσως αν κάποια ιδέα δεν είναι πραγματοποιήσιμη και να την απορρίψουν 

άμεσα, αφού είναι αυτοί που ζουν στην πόλη και τη γνωρίζουν καλύτερα. Επίσης,  τα 

ενδιαφερόμενα μέρη αναγνωρίζονται ως το μέσο για να αντιμετωπιστούν οι αμφιβολίες 

και ο σκεπτικισμός που μπορεί να υπάρχει σε μια τέτοια διαδικασία. 

Ο Freire (2009) ασχολήθηκε με τη σημασία των τοπικών κατοίκων και τους 

χαρακτήρισε ως ένα σημαντικό στοιχείο της δημιουργίας μιας τοπολογικής επωνυμίας, 

αφού σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι αποτελούν για τους επισκέπτες ένα στοιχείο 

αξιολόγησης ενός place brand και συγχρόνως ένα στοιχείο διαφοροποίησης του από 

άλλα. 

Τέλος, οι Braun κ.α. (2013) απέδωσαν στους κάτοικους ενός τόπου τρείς 

ρόλους. Σύμφωνα με αυτούς, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κατοίκων διαμορφώνουν 

το κοινωνικό περιβάλλον του τόπου και λόγω αυτών των συμπεριφορών αποτελούν ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι μιας τοπολογικής επωνυμίας. Ο δεύτερος ρόλος που 

αναγνωρίζουν στους κάτοικους είναι η ιδιότητα τους ως πρεσβευτές ενός τόπου. Η 

τριτεύουσα επικοινωνία σύμφωνα με το πλαίσιο επικοινωνιών του Kavaratzi (2004) 

είναι το word of mouth. Μέσω του word of mouth, οι κάτοικοι γίνονται πρεσβευτές και 

επικοινωνούν και επηρεάζουν τις ομάδες-στόχους σχετικά με το χαρακτήρα ένος place 
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brand (Andersson και Ekman, 2009). Η συγκεκριμένη μέθοδος, χαρακτηρίζεται από 

αυθεντικότητα και δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στους παραλήπτες (Braun 

2011). Το μικρό κόστος και η αυξημένη αποτελεσματικότητά της στη δημιουργία μιας 

θετικής εικόνας (Andersson και Ekman, 2009), τονίζουν περισσότερο τη 

σημαντικότητα του ρόλου αυτού. Τέλος, οι Braun κ.α. (2013), επισημάνουν και το ρόλο 

των κατοίκων ως πολιτών που έχουν τη δύναμη να εκλέξουν τους πολιτικούς τους 

εκπροσώπους και το δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων.  
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6. Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies) 

 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τη μελέτη περιπτώσεων τριών πόλεων και της 

δημιουργίας των city brand τους. Οι τρεις πόλεις που επιλέχθηκαν για μελέτη είναι η 

Βαρκελώνη, το Εδιμβούργο και το Σιδνεϊ. 

Οι τρεις αυτές πόλεις, επιλέχθηκαν λόγω της επιτυχημένης εφαρμογής του city 

branding, ένα γεγονός που αποδεικνύεται μέσω της κατάταξης τους σε παγκόσμιες 

λίστες με τα καλύτερα city brands παγκοσμίως, κάποιες από αυτές αναφέρονται και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ένας ακόμα λόγος που επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες 

περιπτώσεις είναι η σημασία που έδειξαν στο να αναμειχθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη 

στη διαδικασία του branding, γεγονός που περνάει απαρατήρητο στις περισσότερες 

περιπτώσεις πόλεων και που αναμφισβήτητα συντέλεσε στην τελική επιτυχία των city 

brand. 

Σε κάθε από τα παρακάτω case study, αρχικά παρουσιάζονται κάποιες γενικές 

πληροφορίες σχετικά με την εξεταζόμενη πόλη και το city brand της και στη συνέχεια 

περιγράφεται η διαδικασία branding που ακολουθήθηκε και κατα επέκταση οι 

παράγοντες που συντέλεσαν στη δημιουργία ενός επιτυχημένου city brand. Ουσιαστικά, 

οι μελέτες περιπτώσεων υποδεικνύουν την ορθή πρακτική εφαρμογή των πλαισίων που 

αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και τονίζουν μέσα από την τελική τους 

επιτυχία, τη σημασία της ύπαρξης οράματος, στρατηγικής, ηγεσίας, ταυτότητας και 

ανάμειξης των ενδιαφερόμενων μερών. 
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6.1 Βαρκελώνη 

6.1.1 Εισαγωγή 

 

Η Βαρκελώνη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας και η πρωτεύουσα 

της Καταλωνίας, με 1,6 εκατομμύρια κατοίκους και προσελκύει πάνω από 6,5 

εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Σύμφωνα με την μελέτη της Saffron Brand 

Consultants (2008), το city brand της Βαρκελώνης βρίσκεται στην τρίτη θέση των 

Ευρωπαϊκών πόλεων μαζί με το Βερολίνο και το Άμστερνταμ, με το Λονδίνο και το 

Παρίσι να διεκδικούν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ενώ, το Anholt City Brands Index 

(2009) κατατάσσει τη Βαρκελώνη στην έκτη θέση σε όρους brand image. 

Η μελέτη των Cushman και Wakefield (2010) κατατάσσει τη Βαρκελώνη στην 

πέμπτη θέση της λίστας με τις καλύτερες πόλεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων και 

δεύτερη στη λίστα με τις πόλεις που δείχνουν να βελτιώνονται σε σχέση με 

προηγούμενα έτη. 

 

6.1.2 Barcelona City Branding 

 

Εικόνα 6: Λογότυπο του city brand της Βαρκελώνης 

 

Έπειτα από 40 χρόνια δικτατορίας του Franco, το 1979 διεξήχθηκαν οι πρώτες 

εκλογές στην Ισπανία και επανήλθε η δημοκρατία. Εκείνη την εποχή λήφθηκαν 

αποφάσεις που αφορούσαν τον παγκόσμιο επανασχεδιασμό της Βαρκελώνης με 



44 
 

κύριους στόχους τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την τοποθέτηση 

της στο επίκεντρο της παγκόσμιας επίγνωσης. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ήταν 

το όραμα αλλά και η ηγεσία του τότε δήμαρχου της Βαρκελώνης Pascual Maragall και 

η ανάμειξη και συμμετοχή των πολιτών.  

Στις αρχές του 1980 μέχρι και το 1992 που πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες, η Βαρκελώνη γνώρισε μια περίοδο ολοκληρωτικής αλλαγής: με τη δημιουργία 

του 1
ου

 Στρατηγικού Μητροπολιτικού Πλάνου της Βαρκελώνης (PEMB), ενός 

μοντέλου που δίνει το όραμα για το μέλλον και αναγνωρίζει προκλήσεις, αντιμετωπίζει 

πιθανές απειλές και κάνει προτάσεις για την ενδυνάμωση της Βαρκελώνης, 

αναγνωρίστηκαν οι κρίσιμοι τομείς που επέβαλλαν την αναδημιουργία της πόλης όπως 

οι νέες υποδομές, το άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα, τα θέματα δημόσιας υγείας, 

η εκπαίδευση κλπ. Το branding της Βαρκελώνης, στηρίχτηκε σε αυτή την 

αναδημιουργία με ορίζοντα μακροχρόνιο και μεταβλητές την δημιουργικότητα, την 

καινοτομία και την τόλμη.  

Τα όργανα του Στρατηγικού Μητροπολιτικού Πλάνου σχεδιάστηκαν με στόχο 

την ενθάρρυνση της συμμετοχής και της συνεργασίας των πολιτών στο όραμα αυτό 

αλλά και στο στρατηγικό σχεδιασμό που απαιτούσε για την εκπλήρωση του. 

Δημιουργήθηκαν καμπάνιες για την επικοινωνία των στόχων και των πρωτοβουλιών, τα 

συμφέροντα των διαφόρων ενδιαφερομένων ευθυγραμμίστηκαν και προωθήθηκε ένα 

κλίμα αισιοδοξίας που συνέβαλλε στη δέσμευση τους. 

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν η δημιουργία μιας ταυτότητας 

από μοναδικά στοιχεία όπως η κουλτούρα, η ιστορία, η γλώσσα, η κουζίνα, η 

τοποθεσία κλπ. Επίσης ο ανοιχτός χαρακτήρας που διακρίνει τους κατοίκους 

συνέβαλλε σημαντικά σε αυτήν. 

Το 1992 , με τη Βαρκελώνη να φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν το 

σημείο αλλαγής.  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ήταν  το γεγονός που έδωσε την ώθηση προς 

την αλλαγή, προσφέροντας κίνητρο για την αλλαγή αλλά και την ανάμειξη όλων των 

κατοίκων, δίνοντας υποδομές σχεδιασμένες με μακροχρόνιο ορίζοντα και στόχο την 

ευημερία των κατοίκων και τέλος δίνοντας την ευκαιρία στη Βαρκελώνη να προβληθεί 

διεθνώς ως μια μεταμορφωμένη πόλη και αναδεικνύοντας τις ικανότητες των κατοίκων 

της. 
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Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την πρώτη μεταμόρφωση της πόλης, η 

Βαρκελώνη συνέχισε να αλλάζει. Θεματικές χρονιές δημιουργήθηκαν ως μέρος της 

προσφοράς κουλτούρας της, όπως οι:  Gaudi Year, Design Year, Books and Reading 

Year, Picasso Year και Year of Science. Επίσης η πόλη της Βαρκελώνης δεν σταμάτησε 

να διεκδικεί και να επιτυγχάνει τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως το 

Davis Cup Finals, το Tour de France 2009 και το European Athletics Championships 

2010 καθώς και γεγονότα και συναντήσεις όπως ιατρικά συνέδρια, το Mobile World 

Congress και το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Sonar. 

To 2000 η Βαρκελώνη, με το έργο 22@Barcelona, ξεκίνησε την μετατροπή 200 

εκταρίων βιομηχανικής περιοχής σε περιοχή καινοτομιών, με στόχο την παροχή μιας 

περιοχής που θα συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν τη γνώση. Το 

έργο αυτό αποτελεί μοντέλο αστικής ανάπλασης και στοχεύει εκτός από τη δημιουργία 

μιας περιοχής τεχνολογίας και καινοτομίας, στη δημιουργία κατοικήσιμων χώρων. 

Επιπρόσθετα, γεγονότα όπως η επιτυχημένη πορεία της τοπικής ομάδας της 

Βαρκελώνης, Barcelona FC , η ταινία του Woody Allen “Vicky Cristina Barcelona”  η 

οποία διαδραματίζεται σε αυτήν και η τάση των τοπικών εταιρειών με ισχυρή διεθνή 

παρουσία να συσχετίζουν το brand name τους με αυτήν,  βοήθησαν σημαντικά το city 

brand της πόλης. 

Τέλος το 2010, δημιουργήθηκε το τελευταίο Στρατηγικό Μητροπολιτικό Σχέδιο 

(PEMB) που οραματίζεται τη Βαρκελώνη του 2020. Σε αυτό, ο δήμαρχος και πρόεδρος 

του Μητροπολιτικού Σχεδίου της Βαρκελώνης, Xavier Trias οραματίζεται την πόλη ως 

« μια από τις πιο ελκυστικές αλλά και γεμάτες επιροή πόλεις για το παγκόσμιο καινοτόμο 

ταλέντο, με ένα  υψηλής ποιότητας μοντέλο ολοκλήρωσης και κοινωνικής συνοχής» και 

θέτει με αυτόν τον τρόπο το στόχο του city brand της για το 2020. 
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6.2 Εδιμβούργο 

6.2.1 Εισαγωγή 

 

Το Εδιμβούργο είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας και η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου από άποψη τουρισμού, μετά το Λονδίνο αλλά και το 

δεύτερο μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο. Ο πληθυσμός της ευρύτερης αστικής 

περιοχής του Εδιμβούργου είναι 1,3 εκατομμύρια κάτοικοι και ψηφίζεται πολλά χρόνια 

ως το πιο αγαπημένο μέρος για διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπολογίζεται πως το 

επισκέπτονται περίπου 13,5 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και η οικονομία του από 

τους επισκέπτες ανέρχεται στις 2,1 εκατομμύρια λίρες ανά έτος που έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία 25000 θέσεων εργασίας.  

Το ιστορικό κέντρο του Εδιμβούργου αποτελεί σύμφωνα με την UNESCO, 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει αποδοθεί στην πόλη, το 2004, ο 

πρώτος τίτλος «City of Literature». Άλλος ένας τίτλος που έχει αποδοθεί στο 

Εδιμβούργο είναι ο « World’s Leading Festival City», με το Edinburgh International 

Festival, που ιδρύθηκε το 1947, να θεωρείται το μεγαλύτερο παγκόσμιο φεστιβάλ 

τεχνών. 

 

6.2.2 Edinburgh Inspiring Capital Brand 

 

Εικόνα 7: Λογότυπο του city brand του Εδιμβούργου 

Το 2002, ήταν η χρονιά που ξεκίνησε η πρώτη μελέτη για την ανάπτυξη ενός 

brand για την περιοχή του Εδιμβούργου. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Εδιμβούργου, υπο την αιγίδα του Edinburgh Partnership και μιας 
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ειδικής ομάδας εργασίας από το Edinburgh Tourism Action Group (ETAG) και σκοπός 

ήταν η δημιουργία μιας στρατηγικής branding για την πόλη. 

Ο αρχικός στόχος ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη ενός brand ή μιας ομάδας 

brand που θα μπορούσαν να προβάλουν ένα συνεχές brand image για την περιοχή. Η 

τοποθέτηση του brand ήταν ότι το Εδιμβούργο: 

I. Αποτελεί ένα μέρος ιδανικό για επιχειρήσεις 

II. Είναι ένα μέρος που προσελκύει το ταλέντο 

III. Αποτελεί μαγνήτη για τους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της 

καινοτομίας 

IV. Προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους του 

V. Είναι ένας τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας 

VI. Διαθέτει πλούσια ιστορία και κληρονομιά 

Τον Μαϊο του 2005, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του brand “Edinburgh 

Inspiring Capital” και από το σημείο αυτό και έπειτα ο manager του brand μαζί με το 

προσωπικό και τη διευθύνουσα ομάδα του, η οποία αποτελούνταν από αντιπροσώπους 

της επιχειρηματικής κοινότητας και των δημοσίων φορέων, προσπάθησαν να το 

γνωστοποιήσουν και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση του από τα ιδρύματα της πόλης. 

Το brand, αποτέλεσε ένα στοιχείο-κλειδί για τη στρατηγική και τα πλάνα 

δράσης των Local Economic Forum of Edinburgh και του ETAG. Καθοριστικής 

σημασίας ήταν και η δημιουργία δυο διαδικτυακών τόπων αντί ενός. Το πρώτο site 

απευθύνεται στις επιχειρήσεις και στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινότητας υιοθέτησης 

του brand, ενώ το δεύτερο προσανατολίζεται στους πελάτες του brand και ο ρόλος του 

είναι η παροχή των πληροφοριών σχετικά με την πόλη. 

Την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκε ένας νέος φορέας εθνικού τουρισμού μετά την 

ένωση των τοπικών τουριστικών συμβουλίων, που ονομάστηκε VisitScotland 

Integrated Network. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης σε συνεργασία με 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον οργανισμό VisitScotland δημιούργησαν την ανεξάρτητη 

εταιρεία Edinburgh Convention Bureau Ltd (ECB). Ο ρόλος της ECB είναι η βελτίωση 

του προφιλ της πόλης ως ένα υψηλής ποιότητας προορισμό για συνέδρια και η 

διαμεσολάβηση μεταξύ της βιομηχανίας των συνεδρίων και των αντίστοιχων 

υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη της ECB. 
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To 2007, έπειτα από τη διαπίστωση των επιχειρήσεων του Εδιμβούργου ότι η 

πόλη έχει ανάγκη να αυξήσει το ανταγωνιστικό προφίλ της, πραγματοποιήθηκε μια 

σύνοδος ανάμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Εμπορικό Επιμελητήριο και το ECB. 

Τα πορίσματα της συνόδου ήταν ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας 

και μιας κοινής προσέγγισης και δυνατής ηγεσίας. 

Το 2008, μετά από την έκθεση «Promoting Edinburgh as Destination», 

δημιουργήθηκε ένα καινούριο συμβούλιο από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς 

της πόλης και υπηρεσίες της κυβέρνησης με σκοπό τη δημιουργία και παρουσίαση μιας 

νέας Destination Edinburgh Marketing Alliance (DEMA) έως το 2009. 

H  DEMA αποτελεί μια συνεργασία του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με 

γενικό στόχο τη διάδοση του brand μέσω μιας δυνατής ηγεσίας και κατευθυνόμενη από 

την προαποφασισμένη στρατηγική πρόωθησης προορισμού. Πιο συγκεκριμένα η 

DEMA έχει πέντε στόχους: 

1
ος

 στόχος: Η δημιουργία της στρατηγικής προώθησης προορισμού 

2
ος

 στόχος: Πελατοκεντρικά εστιασμένο «one-stop-shop» που θα προσθέτει 

αξία στους πελάτες και στους συνεργαζόμενους εταίρους 

3
ος

 στόχος: Η δημιουργία νέων τοπικών, εθνικών και διεθνών αντιλήψεων 

σχετικά με τον προορισμό 

4
ος

 στόχος: Η λειτουργία ως καταλύτης ανάμεσα στις συνεργασίες δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα με στόχο την αύξηση των ευκαιριών και την υποστήριξη τους 

5
ος

 στόχος: Το city marketing και η προώθηση του Εδιμβούργου σε συνεργασία 

με τις εθνικές υπηρεσίες 

Τέλος, για να συμμετέχουν οργανισμοί και άτομα στη DEMA πρέπει να 

δεσμευτούν και να αναμειχθούν ενεργά με τη προώθηση του city brand. Η DEMA με τη 

σειρά της προσφέρει ηγεσία, υποστήριξη και συνεργασία με τα ομοϊδεάτες, προώθηση 

σε παγκόσμιο επίπεδο με συνεχή μηνύματα και market intelligence. 
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6.3 Σίδνεϊ 

6.3.1 Εισαγωγή  

 

Το Σίδνεϊ είναι η μοναδική παγκόσμια πόλη της Αυστραλίας που προσελκύει 

περισσότερο από τους μισούς χρηματοοικονομικούς επισκέπτες της χώρας. Η πόλη 

αυτή είναι η έδρα του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της χώρας, στεγάζει 

creative industries  και εφαρμοσμένες τέχνες και είναι η πόλη που φιλοξενεί πάνω από  

500 κορυφαίες εταιρείες.  

Σύμφωνα με το Anholt’s City Brand Index, το Σίδνεϊ βρίσκεται συνήθως στα 3 

κορυφαία city brand παγκοσμίως και τις χρονιές 2006 και 2008, κατέκτησε την πρώτη 

θέση στη κατάταξη. 

Λόγω των καναλιών που δημιουργούνται, το Σίδνεϊ χωρίζεται σε γειτονιές και 

χωριά που παρουσιάζουν διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες, χαρακτηρίζοντας 

έτσι το Σίδνεϊ ως μια πόλη χωρίς δεσμούς ανάμεσα στις κοινότητες και χωρίς συνολική 

κοινοτική συνείδηση. Οι διαφορετικές αυτές κοινότητες, αποκτούν ομαδικό πνεύμα και 

συνεργάζονται μεταξύ τους, μόνο στις περιπτώσεις που η πόλη φιλοξενεί μεγάλα 

γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2000, το Παγκόσμιο Κύπελο Rugby  του 

2003 και το World Youth Day του 2008.  

 

6.3.2 Sydney City Branding 

 

Εικόνα 8: Λογότυπο του city brand του Σίδνεϊ 

Στα μέσα του 2008 ο επιχειρηματίας John O’ Neill, παρουσίασε κάποιες 

αναφορές σχετικά με την πορεία του city brand. Αν και το Σίδνεϊ για πολλά χρόνια ήταν 

μια από τις καλύτερες πόλεις, σταδιακά παρουσιάστηκε μια πτώση. Με βάση αυτές τις 



50 
 

αναφορές του O’Neill, ομάδες stakeholder της πόλης, ενώθηκαν με σκοπό να 

βοηθήσουν και να εμπνεύσουν την πόλη να προωθηθεί καλύτερα. Με αυτό τον τρόπο, 

δημιουργήθηκε και το πρώτο brand model το οποίο αποτέλεσε τη βάση για όλες τις 

πρωτοβουλίες που πάρθηκαν στη συνέχεια και αφορούσαν τις υποδομές, τα φεστιβάλ 

και τα προγράμματα τουρισμού της πόλης. Ο O’Neill κατέχοντας τη θέση Chairman of 

the Brand Sydney Steering Committee για τα έτη 2008 και 2009 προέβει σε 3 πολύ 

σημαντικές ενέργειες για τη δημιουργία και την επιτυχία του έργου.  

Η πρώτη ενέργεια, ήταν ο σχεδιασμός μιας κυβερνητικής κατασκευής για 

έρευνα και ανάπτυξη. Σε αυτή τη δομή, κανένα συμμετέχων μέρος μόνο του, δεν 

κατέχει εξ’ολοκλήρου την εκάστοτε πρωτοβουλία. Το αποτέλεσμα ήταν το έργο αυτό 

να χρηματοδοτηθεί από 13 συμμετέχοντα ενδιαφερόμενα μέρη από διαφορετικούς 

τομείς όπως είναι η Πολιτεία, η τοπική Κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας. 

Έπειτα, σε συνεργασία με τους Terrence Burns, της συμβουλευτικής εταιρείας 

Helios και John Moore, πρωην διευθυντή μάρκετινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων του 

Σίδνεϊ, ήταν να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος όγκος δεδομένων και να διεξαχθεί μια 

καινούρια έρευνα ώστε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο ανθεκτικό, που να εξασφαλίζει τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων. Με τους συμμετέχοντες να προσφέρουν μια 

μεγάλη δεξαμενή δεδομένων και μετά από την ανάλυση τους και την αναγνώριση 

μοτίβων, διεξάχθηκε συμπληρωματική έρευνα με επίκεντρο τις αγορές στόχους του 

Σίδνεϊ στην Αυστραλία και διεθνώς. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, διεξάχθηκαν πάνω 

από 100 προσωπικές συνεντεύξεις με επιχειρήσεις και opinion leaders. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το Σίδνεϊ είναι μια πόλη 

διασπασμένη, με μια στρατηγική που δείχνει ασυνέπεια και με προβλήματα στις 

υποδομές της. Εκτός από τη φυσική της ομορφιά, αναγνωρίστηκε και ο τρόπος ζωής 

στην πόλη, καθώς οι κάτοικοι δουλεύουν σκληρά αλλά ανταμείβονται και παίρνουν 

δύναμη από αυτόν,  καθώς και η αποδοχή της διαφορετικότητας που δείχνει και 

συντελεί στο διευρυμένο και ανοιχτό τρόπο σκέψης των κατοίκων. Βάσει των 

παραπάνω αποτελεσμάτων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν τον τρόπο 

τοποθέτησης του city brand. 

Το 2010, παρουσιάστηκε η εταιρεία The Greater Sydney Partnership Pty Ltd, η 

οποία δημιουργήθηκε από τον οργανισμό που εκπροσωπεύει τον ιδιωτικό τομέα, το 

εμπορικό επιμελητήριο του Σίδνεϊ, το Committee for Sydney και τα φόρουμ του 

τουρισμού και των μεταφορών. Τις διευθυντικές θέσεις καταλάμβαναν η Πολιτεία και η 
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Τοπική Κυβέρνηση, ενώ η προεδρία ήταν μια ανεξάρτητη θέση. Ο σκοπός της 

εταιρείας ήταν η προώθηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ένα από 

τα πρώτα βήματά της, ήταν η δημιουργία του Sydney Marketing Partnership, μιας 

ένωσης περισσότερων από 70 οργανισμών, οι οποίοι συντελούσαν ήδη στο μάρκετινγκ 

της πόλης με σκοπό να προσθέσουν αξία στις επιχειρήσεις τους και με την ένωση αυτή 

καταστάθηκε δυνατή μια κοινή δράση επικοινωνίας του brand. 

Έτσι από το 2010, ξεκίνησε η αλλαγή του Σίδνεϊ μέσω της επανατοποθέτησης 

του και της αλλαγής της εικόνας του. Στον τομέα των υποδομών ξεκίνησαν έργα σε 

πολλές περιοχές της πόλης όπως η μετατροπή 22 εκταρίων γης στη περιοχή Barangaroo 

που δημιουργήθηκε το τελευταία κομμάτι της προκυμαίας της Central Business District 

της πόλης. Άλλες υποδομές είναι το Central Park Project (ένας περίβολος με 

κατοικήσιμους και εμπορικούς χώρους που θα περιλαμβάνει «πράσινους» 

μετασχηματιστές ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης) και η μεταμόρφωση περιοχών όπως 

η Rozelle Bay και η πλευρά του λιμανιού του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 

Εκτός από τις υποδομές, σχεδιάστηκαν ετήσια φεστιβάλ και events, ειδικά για 

το Σίδνεϊ. Τα φεστιβάλ εκτός από την ανάδειξη της κουλτούρας λειτουργούν και ως 

συνδετικοί κρίκοι για τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ενωθούν για ένα 

σκοπό και δημιουργούν ένα αυθεντικό image για την πολή. Ένα τέτοιο φεστιβάλ είναι 

το Vivid Sydney, ένα φεστιβάλ φωτισμού που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τον 

ανοιχτό τρόπο σκέψης των κατοίκων. Το Crave Sydney είναι επίσης ένα ετήσιο 

φεστιβάλ που δημιουργήθηκε με σκοπό να τονίσει τον τρόπο ζωής στη πόλη μέσω 

γευστικών εκδηλώσεων σε αξιομνημόνευτες τοποθεσίες της πόλης και αντίστοιχες 

θεματικές δραστηριότητες.  

Τέλος, η δημιουργία του brand του Σίδνεϊ συνέπεσε με τη προσπάθεια της 

κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα νέο εθνικό brand και επιτεύχθηκε μια συνεργία 

μεταξύ των δυο brands που μόνο μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη τους. Επίσης, μετά 

τη παρουσίαση του Sydney brand και βάσει αυτού, παρουσιάστηκε η πρώτη καμπάνια 

τουρισμού της πόλης με θέμα τον όρο «Sydnicity» που φιλοδοξεί να μεταδόσει το 

μαγνητισμό που ασκεί η πόλη. 
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7. Συμπεράσματα – Πρότασεις για μελλοντική 

διερεύνηση 

7.1 Συμπεράσματα 

 

Το city branding είναι μια σχετικά καινούρια προσέγγιση που κεντρίζει ολοένα 

και περισσότερο το ενδιαφέρον των πόλεων και της διοίκησης τους. Όπως 

παρουσιάστηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία, το city branding είναι η εξέλιξη 

του city marketing και το μέσο για τη διαφοροποίηση των πόλεων και την προσέλκυση  

και διατήρηση των πόρων, των επενδύσεων, των κατοίκων και των επισκεπτών. 

Αν και ξεκίνησε να αναπτύσσεται με βάση τη διαχείριση επωνυμίας προϊόντος, 

γρήγορα παρατηρήθηκε πως ένα city brand παρουσιάζει μια πολυπλοκότητα σε όρους 

διαχείρισης και φύσης οι οποίες δεν αντιστοιχούν με  αυτές που έχει ένα προϊόν. Η 

ανάπτυξη του κλάδου που ασχολείται με τη διαχείριση της επωνυμίας των οργανισμών, 

έδειξε ότι ένα city brand μοιάζει περισσότερο σε έναν οργανισμό παρά σε ένα προϊόν 

και σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κλάδου της βιβλιογραφίας που ασχολείται με 

την υιοθέτηση τεχνικών και εργαλείων του corporate branding μέσα στο περιβάλλον 

μιας πόλης. 

Η βιβλιογραφία που δημιουργήθηκε προσπαθώντας να παρέχει στις πόλεις ένα 

πλαίσιο που με τη χρησιμοποίηση του θα εξασφαλίσει την επιτυχία του city brand, 

τονίζει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη δημιουργία του 

και τη διαχείριση του. Δυστυχώς, παρά τις αναφορές στη σημαντικότητα αυτή, οι 

περισσότερες πόλεις δείχνουν να την αγνοούν, όπως επίσης και τις διαδικασίες αυτές 

που απαιτούν μακροχρόνιο προσανατολισμό και αντίθετα να προτιμούν την υιοθέτηση 

τεχνικών και εργαλείων που θα προσφέρουν γρήγορα αποτελέσματα, όπως είναι η 

προώθηση και η προβολή. 

Οι πόλεις της Βαρκελώνης, του Εδιμβούργου και του Σίδνεϊ, που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο έξι, είναι κάποιες από τις εξαιρέσεις στον παραπάνω 

κανόνα. Μέσα από τη μελέτη των περιπτώσεων αυτών αλλά και τη μελέτη των 

θεωρητικών πλαισίων που παρουσιάστηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο, διαφαίνονται οι 

παράγοντες αυτοί που μέσα από την υιοθέτηση τους δημιουργούν ένα δυνατό city brand 

αλλά και η σημασία της ανάμειξης των ενδιαφερόμενων μερών. 
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Οι παράγοντες αυτοί συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

1. Όραμα και Ηγεσία 

Δυνατή ηγεσία με όραμα και μακροχρόνιο προσανατολισμό. 

2. Ομάδα σχεδιασμού 

Διεξαγωγή έρευνας, χρησιμοποίηση δεδομένων και ορισμός στόχων που θα 

συντελέσουν σε ένα στρατηγικό πλάνο δράσης με μακροχρόνιο ορίζοντα. 

3. Ανάμειξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

Κινητροποίηση και δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία 

και την ιδιοκτησία του brand. Συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, έμφαση στις 

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αποδοχή του city brand από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

4. Δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας και τοποθέτηση 

Συνδημιουργία της ταυτότητας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με προσανατολισμό στην 

κουλτούρα, στις αξίες και στο φυσικό και δομικό περιβάλλον που καθιστούν την πόλη 

μοναδική και τοποθέτησή της με προσφορά μιας ολοκληρωμένης υπόσχεσης. 

5. Υποδομές 

Δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν την μοναδική ταυτότητα και κατα συνέπεια 

την εικόνα της πόλης με πρωταρχικό στόχο την ευημερία των κατοίκων. 

6. Ολοκληρωμένη υπόσχεση επωνυμίας 

Εκτός από τις υποδομές, ενέργειες που θα προβάλουν τη μοναδικότητα της πόλης και 

την κουλτούρα της, θα ενώσουν τους κατοίκους της, θα προσφέρουν μια μοναδική 

εμπειρία στους επισκέπτες και θα πραγματοποιήσουν την υπόσχεση της τοποθέτησης 

του city brand προς τις ομάδες- στόχους. 

7. Επικοινωνίες 

Συλλογική διάδοση και προώθηση του city brand  με συνεχή μηνύματα. Εκτός από 

την επίσημη χρησιμοποίηση εργαλείων προώθησης και προβολής, προώθηση του city 

brand από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συσχετίσεις του city brand με επιχειρήσεις και 

οργανισμούς και διάδοση του μέσω του θετικού word of mouth.  

 

Πίνακας 4: Παράγοντες επιτυχίας city branding 
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 7.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλές πλευρές του θέματος που δεν έχουν 

διερευνηθεί ακόμα. Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι να αναγνωριστούν και 

να εφαρμοστούν οι πιθανοί τρόποι ανάμειξης των ενδιαφερόμενων μερών σε 

διαφορετικά αστικά τοπία αλλά και στο πλαίσιο διαφορετικών χωρών. Κάθε πόλη και 

χώρα χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς παράγοντες που επιδρούν σε αυτή αλλά και 

διαφορετικές ανάγκες. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής της εφαρμογής, ίσως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός για την μελλοντική επιλογή της καλύτερης 

μεθόδου από πόλεις και χώρες που εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ανάγκες. 

Μια ακόμα πρόταση για μελλοντική διερεύνηση είναι να αναγνωριστούν οι 

κύριες ανάγκες και προσδοκίες των διαφορετικών ομάδων που απαρτίζουν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη ενός τόπου. Κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών παρουσιάζει 

διαφορετικές ανάγκες και προσδοκά διαφορετικά αποτελέσματα από τη δημιουργία 

ενός city brand. Η αναγνώριση αυτών είναι σημαντική σε μια διαδικασία city branding 

εφόσον είναι απαραίτητη η κινητροποίηση και η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών. 
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9. Παράρτημα 

 

 Το corporate marketing mix (6C’s) των Balmer και Greyser (2006): 

1. Χαρακτήρας (Character) : απτά και μη απτά περιουσιακά στοιχεία, 

ενέργειες και φιλοσοφία του οργανισμού. «Τι είμαστε» 

2. Κουλτούρα (Culture) : αξίες, πιστεύω και υποθέσεις σχετικά με τον 

οργανισμό. «Τι νιώθουμε ότι είμαστε» 

3. Επικοινωνία (Communication) : κανάλια επικοινωνίας. «Τι λέμε ότι 

είμαστε» 

4. Νοήσεις (Conceptualisations) : αντιλήψεις των πελατών και των 

υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών. «Τι φαίνεται ότι είμαστε» 

5. Συνέπεια (Constituencies) : εκπλήρωση επιθυμιών και απαιτήσεων των 

ενδιαφερόμενων μερών. « Ποιον θέλουμε να υπηρετήσουμε» 

6. Συμβόλαιο (Covenant) : η υπόσχεση του οργανισμού η οποία οδηγεί σε 

προσδοκίες των ενδιαφερόμενων. «Τι υποσχέθηκε και τι προσδοκάται»  

 Το corporate identity mix του Balmer (2002): 

1. Στρατηγική  

2. Δομή  

3. Επικοινωνία 

4. Κουλτούρα  

 Το corporate identity mix των Melewar και Jenkins (2002): 

1. Επικοινωνία 

2. Οπτική ταυτότητα 

3. Συμπεριφορά 

4. Εταιρική κουλτούρα 

5. Συνθήκες της αγοράς 

 Το πλαίσιο AC2ID Test των Balmer και Greyser (2002): 

1. Την πραγματική (actual) : Αφορά τα χαρακτηριστικά που έχει ο 

οργανισμός 

2. Την επικοινωνιακή (communicated) : Δημιουργείται μέσω των 

ελεγχόμενων από τον οργανισμό επικοινωνιών 

3. Αυτή που συλλαμβάνεται (conceived) : Οι αντιλήψεις των 

ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον οργανισμό 
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4. Την ιδανική (ideal) : Η ιδανική τοποθέτηση που επιθυμεί ο οργανισμός 

στην αγορά σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

5. Την επιθυμητή (desired) : Το όραμα των ηγετών του οργανισμού 

 Το μοντέλο δημιουργίας της εταιρικής ταυτότητας των Hatch και Schultz 

(2002): 

Σχηματικά αυτό το μοντέλο απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει, κόντρα σε μεγάλο όγκο της θεωρίας του 

branding που την εκλαμβάνει ως αποτέλεσμα των εσωτερικών απόψεων, την ταυτότητα 

ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων των εσωτερικών και εξωτερικών απόψεων. Ο 

πυρήνας του μοντέλου αποτελείται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ταυτότητας, 

κουλτούρας και εικόνας, όπου η κουλτούρα νοείται ως οι εσωτερικοί ορισμοί της 

ταυτότητας, η εικόνα ως οι εξωτερικοί ορισμοί της ταυτότητας και η ίδια η ταυτότητα 

όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως νοείται ως η αλληλεπίδρασή τους. Μεσω των 

τεσσάρων υπο-διαδικασιών η ταυτότητα επηρεάζεται από την κουλτούρα και την 

εικόνα και αυτές με τη σειρά τους επηρεάζονται από αυτήν. 
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