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Περίληψη 
 

Ο πληθυσμός και η ισχύς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζει ραγδαία  

αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

παρουσιάζουν υψηλή δημοτικότητα ειδικά μεταξύ των νέων χρηστών, εφόσον 

παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να καταστούν ενεργό μέρος της διαδικασίας 

marketing, ενώ ταυτόχρονα, οι ίδιες πλατφόρμες λειτουργούν ως βάση δεδομένων για 

τους marketers ώστε να δημιουργήσουν μια ανεξάντλητη πηγή προτίμησης των 

πελατών και χαρακτηριστικών τους. Τα social media προάγουν μια νέα προσέγγιση 

που δύναται να χρησιμοποιηθεί στο μάρκετινγκ των ξενοδοχειακών μονάδων 

αποσκοπώντας στη διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών. Το 

όφελος που αποφέρουν και τα πλεονεκτήματα τα οποία συνεπάγονται για τα 

ξενοδοχεία, δεν θεωρείται εφικτό να  επιτευχθούν διαμέσου της χρησιμοποίησης 

παραδοσιακών εργαλείων μάρκετινγκ. Υπό το πρίσμα αυτό, οι επιχειρήσεις στον 

τομέα της φιλοξενίας άρχισαν να μετασχηματίζουν τις παραδοσιακές στρατηγικές 

μάρκετινγκ με τη χρήση διαδραστικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Η μελέτη αυτή, έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στις ξενοδοχειακές μονάδες αξιολογώντας την αποτελεσματικότητά τους 

ως εργαλείο μάρκετινγκ στον τομέα της φιλοξενίας. Διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες 

εστιάζουν στη χρήση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ως τον πλέον 

αποτελεσματικότερο τρόπο αλληλεπίδρασης και οικοδόμησης σχέσεων με τους 

πελάτες και,- συγχρόνως, ως- μέσο που συμβάλλει στην ενημέρωση των 

ξενοδοχειακών brands αναφορικά με σχόλια και ερωτήματα των χρηστών. Η 

εισαγωγή των κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook ή το Twitter στα ξενοδοχεία 

και τις τουριστικές εταιρείες δεν αποτελεί πλέον θέμα επιλογής, αλλά ενδεχομένως 

θέμα ανάγκης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί σημαντικός 

παράγοντας στον επηρεασμό διαφόρων πτυχών της συμπεριφοράς των καταναλωτών, 

συμπεριλαμβανομένων της αναγνώρισης, απόκτησης πληροφοριών, απόψεων και 

στάσεων, συμπεριφορών κατά την αγορά, επικοινωνίας μετά την αγορά και, σαφώς, 

την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα 

πως κρίνεται αναπόφευκτη για τα ξενοδοχεία η προσθήκη και διατήρηση των 

social media στο μίγμα μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν, εφόσον παρέχει δυνατότητες 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μεταξύ των ξενοδοχειακών μονάδων και βελτίωσης 

των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: brand engagement, awareness, e-wom, social media impact on 

tourism, customer relationship management 
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Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία διακρίνεται σε 4 κεφάλαια τα οποία αναλύονται ως 

κάτωθι: 

 Κεφάλαιο 1 – Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον 

χώρο της φιλοξενίας όπου παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, εστιάζοντας στη  μετάβαση από μια παθητική σε μια νέα προσέγγιση 

που στηρίζεται στην εμπλοκή των χρηστών και την αλληλεπίδραση σε on line 

κοινότητες με user-generated περιεχόμενο και το αντίκτυπο της νέας κατάστασης στο 

χώρο του Τουρισμού και Φιλοξενίας.  

 Κεφάλαιο 2 – Οι Επιπτώσεις των Social Media στους ταξιδιώτες , με την 

ανάλυση να εστιάζει στην επιρροή που ασκούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον 

χρήστη-καταναλωτή στον τουριστικό τομέα συνδυαστικά με τα κίνητρα μετάδοσης 

της ταξιδιωτικής του εμπειρίας. 

  Κεφάλαιο 3 – το Αντίκτυπο των Social Media στους Προμηθευτές 

Τουρισμού και τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  που καταγράφει τις Social Media 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τα brands αποβλέποντας στην εξασφάλιση 

του «engagement» των ταξιδιωτών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 

ικανότητα διατήρησης κερδοφόρων σχέσεων με τους πελάτες-καταναλωτές.   

 Κεφάλαιο 4 – Case Studies  στα οποία παρουσιάζονται οι Στρατηγικές 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν  Ξενοδοχειακές Αλυσίδες και 

μονάδες διεθνούς εμβέλειας αποσκοπώντας σε μεγαλύτερη εμπλοκή των ταξιδιωτών,  

ενθάρρυνση του «loyalty» , προώθηση ευνοϊκού word-of-mouth, αύξηση της αξίας 

που προσφέρεται στους ταξιδευτές και  προσδοκία συνεργασίας με τους πελάτες 

αποσκοπώντας στην αύξηση πωλήσεων. 

Η έρευνα ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή συμπερασμάτων βάσει της ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε ανωτέρω και καταγραφή προτάσεων για περαιτέρω μελέτη που 

εστιάζει στην εκτίμηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial 

Intelligence-AI) στον χώρο της Φιλοξενίας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 

δέσμευσης των ταξιδιωτών και την περαιτέρω βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Τουρισμό: 

Έννοιες και εξελίξεις 

1.1 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ανάπτυξης 

στον Τουρισμό 

Οι Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ (ICΤs) αποτελούν την κατευθυντήρια 

αρχή που οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν ώστε να επικοινωνούν με τις 

αγορές-στόχους τους. Το ολοκληρωμένο μάρκετινγκ επικοινωνιών προσπαθεί να 

συντονίσει τον έλεγχο των διαφόρων στοιχείων της προώθησης - διαφήμιση, 

προσωπική πώληση, δημόσιες σχέσεις, δημοσιότητα, το άμεσο μάρκετινγκ, και 

προώθηση των πωλήσεων ώστε να παραχθεί ένα ενιαίο μήνυμα με επίκεντρο τον 

πελάτη επιτυγχάνοντας διάφορους οργανωτικούς στόχους (Boone & Kurtz, 2007). 

Ωστόσο, τα εργαλεία και οι στρατηγικές για την επικοινωνία με τους πελάτες έχουν 

αλλάξει σημαντικά με την εμφάνιση του φαινομένου που είναι γνωστό ως κοινωνικά 

μέσα ενημέρωσης.  Αναλυτικότερα, τα Κοινωνικά Μέσα  καλύπτουν ένα ευρύ online 

φάσμα, word-of-mouth φόρουμ συμπεριλαμβανομένων των blogs, companysponsored 

πίνακες συζήτησης και chat rooms, e-mail προς τους καταναλωτές αναφορικά με τα 

καταναλωτικά προϊόντα, moblogs (ιστοσελίδες που περιέχουν ψηφιακό ήχο, εικόνες, 

ταινίες, ή φωτογραφίες), και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ο 21ος αιώνας 

χαρακτηρίζεται «μάρτυρας» έκρηξης Internet-based μηνυμάτων που διαβιβάζονται 

μέσω αυτών στα μέσα  ενημέρωσης. Τα τελευταία, έχουν αναχθεί σε σημαντικό 

παράγοντα στον επηρεασμό διαφόρων πτυχών της συμπεριφοράς των καταναλωτών 

αναφορικά με την ευαισθητοποίηση, την απόκτηση πληροφοριών, απόψεων, στάση, 

τη συμπεριφορά στην αγορά, επικοινωνία και αξιολόγηση.  

Οι επιτυχείς ολοκληρωμένες επικοινωνιακές στρατηγικές (IMC) σαφώς 

αντικατοπτρίζουν τις αξίες που αρθρώνονται σε έναν οργανισμό και την δήλωση 

αποστολής του και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων απόδοσης του 

οργανισμού. Αποβλέποντας στο να πετύχουν οι στόχοι αυτοί, τα στοιχεία της 

προώθησης συντονίζονται προσεκτικά, ώστε οι πληροφορίες να διαβιβάζονται στην 

αγορά μέσω αυτών των στοιχείων και να επικοινωνούν με συνέπεια σε ένα ενιαίο 

μήνυμα που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την οργάνωση θεμελιωδών αξιών. Ο ρόλος 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση με τη χρήση των 

παραδοσιακών IMC εργαλείων. Εκτενώς, οι εταιρείες δύνανται να χρησιμοποιούν τα 

social media για να μιλήσουν με τους πελάτες τους μέσα από πλατφόρμες όπως τα 

blogs, καθώς και το Facebook και το MySpace, ενώ οι πελάτες μπορούν να τα 

χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους.  
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Τα social media συνδυάζουν χαρακτηριστικά των παραδοσιακών IMC εργαλείων με 

εξαιρετικά μεγεθυμένη μορφή word–of mouth σύμφωνα με την οποία διευθυντές 

μάρκετινγκ  δεν έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν το περιεχόμενο και την 

συχνότητα των εν λόγω πληροφοριών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πηγάζουν από 

μικτή τεχνολογία, επιτρέπουν στιγμιαία, σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία, και 

χρησιμοποιούν τις μορφές πολυμέσων (Ηχητικές και οπτικές παρουσιάσεις) και 

πλατφόρμες με παγκόσμια εμβέλεια. Η ανάδυση ενός υψηλού μορφωτικού επιπέδου, 

και μια ολοένα και πιο επιφυλακτικού και απαιτητικού πληθυσμού των καταναλωτών 

διευκολύνει την αποδοχή τους στην αγορά. 

Σύμφωνα με τους Christopher Vollmer και Geoffrey Precourt (2008), στην εποχή των 

social media  «οι καταναλωτές έχουν τον έλεγχο». Οι τελευταίοι, έχουν μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε πληροφορίες και μεγαλύτερη κατανάλωση των μέσων ενημέρωσης από 

ποτέ '' (σελ. 5). Αυτή η μετατόπιση της βελόνας ελέγχου των πληροφοριών έχει 

επηρεάσει δραματικά τον τρόπο που οι καταναλωτές λαμβάνουν και αντιδρούν σε 

πληροφορίες για την αγορά (Ramsey, 2006 Singh, Veron-Jackson, & Cullinane, 

2008). Κατά συνέπεια, οι διευθυντές μάρκετινγκ αναζητούν τρόπους για να 

ενσωματώσουν τα social media σε IMC στρατηγικές τους (Li & Bernoff, 2008). Τα 

παραδοσιακά επικοινωνιακά πρότυπα, καλούνται να επεξεργαστούν στρατηγικές 

IMC δίνοντας τη θέση τους σε νέο πρότυπο που θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πιθανά εργαλεία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

IMC στρατηγικών. Το φαινόμενο των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν 

είναι εφικτό να αγνοηθεί, καθώς έχει κατασταθεί τάχιστα «de facto modus operandi» 

για καταναλωτές οι οποίοι διαδίδουν ευρέως πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και 

υπηρεσίες. Οι επιπτώσεις των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των καταναλωτών στον 

κοινωνικό χώρο των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ανάπτυξη και την εκτέλεση του 

IMC στρατηγικών απεικονίζεται στα ακόλουθα σημεία: 

- Το Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει τη νούμερο ένα πηγή των μέσων ενημέρωσης για 

τους καταναλωτές στην εργασία και τον αριθμό δύο πηγή μέσων μαζικής ενημέρωσης 

στο σπίτι. Το Διαδίκτυο φτάνει πάνω από 60%  των καταναλωτών των Ηνωμένων 

Πολιτειών για ένα μέσο εβδομαδιαίο ποσοστό χρήσης άνω των 100 λεπτών 

(Rashtchy, Kessler, Bieber, Shindler, & Tzeng, 2007). 

- Οι καταναλωτές στρέφονται μακριά από τις παραδοσιακές πηγές της διαφήμισης: 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά, και εφημερίδες, απαιτούν με συνέπεια 

περισσότερο έλεγχο στην κατανάλωση των μέσων ενημέρωσής τους, και 

συντοχρόνως, επιδιώκουν on-demand και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες με δική 

τους εξυπηρέτηση (Rashtchy et al, 2007,Vollmer & Precourt, 2008). 

- Οι καταναλωτές στρέφονται πιο συχνά σε διάφορους τύπους social media ώστε να 

διεξάγουν τις αναζητήσεις τους σε πληροφορίες και να προχωρούν στις  αγοραστικές 

τους αποφάσεις (Lempert, 2006,Vollmer & Precourt, 2008). 
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- Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές ως μια 

πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (Foux, 

2006). 

Οι παραπάνω τάσεις έχουν περιορίσει κατά πολύ τη χρησιμότητα και την 

πρακτικότητα των παραδοσιακών επικοινωνιών ως ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη 

IMC στρατηγικών. Η νέα ροπή, από την άλλη πλευρά, απαιτεί αρκετές σημαντικές 

αλλαγές στη στάση της διοίκησης και παραδοχές για διαμόρφωση IMC στρατηγικών. 

Πρωτίστως οι διευθυντές μάρκετινγκ πρέπει να αποδεχθούν την πραγματικότητα ότι 

μια τεράστιο σε όγκο πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες 

μεταδίδονται από επιμέρους καταναλωτές σε άλλους διαμέσου των κοινωνικών 

φόρουμ ενημέρωσης. Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε αυτές τις 

πληροφορίες με τρόπους που επηρεάζουν άμεσα όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς 

τους. 

 

 

 

Σχήμα 1. Το Νέο Επικοινωνιακό Πρότυπο, W. Glynn Mangold, David J. Faulds, 2009 

1.2 Από το Web 1.0 στο Web 3.0: Έννοιες και ορισμοί 

Κάθε περιγραφή της πορείας ανάπτυξης των ΤΠΕ πρέπει κατ 'ανάγκη να ξεκινήσει 

από μια ανάλυση των εννοιών του Web 1.0, Web 2.0 και τις δυνατότητες των 

μελλοντικών βελτιώσεων που ομαδοποιούνται κάτω από την Web 3.0 έκφραση. Το 

Web 1.0 αναφέρεται στην πρώτη φάση του World Wide Web (WWW) και θεωρείται 

κυρίως μέσο μονής κατεύθυνσης. Εκτενώς, έχει τις ρίζες της σε μια στατική και 

παθητική προσέγγιση η οποία θέλει τις οι εταιρείες να δημιουργούν δικτυακούς 

τόπους για την δημοσίευση πληροφοριών και τους χρήστες να έχουν μόνο 

δυνατότητα ανάγνωσης («read-only»). Το επόμενο στάδιο που αναφέρεται στην 
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εμφάνιση του Web 2.0, δεν νοείται τεχνική ενημέρωση του WWW, αλλά ένας νέος 

τρόπος χρησιμοποίησης αυτής της πλατφόρμας και των δυναμικών εργαλείων της, 

μετατοπίζοντας την προσέγγιση από μια στατική και παθητική λειτουργία σε ενεργό και 

δυναμική (Antonioli Corigliano και Baggio 2004). Κατά συνέπεια, η στατική 

πλατφόρμα μετασχηματίζεται σε δυναμική επιτρέποντας στους ανθρώπους να 

μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους. Βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

των χρηστών η οποία οδηγεί στην παραγωγή ταχύτατης δημιουργίας και εξάπλωσης 

των online κοινοτήτων. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν το Web 2.0 ένα «κοινωνικό 

κίνημα» που επιφέρει εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, της πληροφορίας και 

γνώσης  (Birdsall 2007, Leung et al 2013). Σύμφωνα με αυτή την άποψη, το Web 2.0 

κρίνεται περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα ποικίλες μορφές κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων της καθημερινής ζωής μεταξύ των χρηστών. Στην πραγματικότητα, 

η θέση αυτή παίρνει ως δεδομένο την πρόσβαση στις ΤΠΕ και την απόκτηση 

τεχνολογικών δεξιοτήτων των χρηστών θεσπίζοντας νέες μορφές κοινωνικού 

διαχωρισμού (ένταξης και αποκλεισμού) στο σύστημα του τουρισμού (Munar et al. 

2013). Η εφαρμογή του Web 2.0 στην Τουριστική Βιομηχανία ονομάζεται Travel 

2.0 και αντιπροσωπεύει μια αλλαγή από το Travel 1.0, η οποία βασίζεται κυρίως 

στην μετάβαση από τις offline σε online κρατήσεις (Wolf 2006). 

Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιστάσεις οι όροι Web 2.0, κοινωνικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και user-generated περιεχόμενο (UGC) χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα.  

Οι Kaplan και Haenlein (2010), καθώς και Xiang και Gretzel (2010) προσπαθούν να 

διαμορφώσουν μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία διαχωρίζει τις έννοιες. Κατά 

συνέπεια, το Web 2.0 ορίζεται ως «η πλατφόρμα για την εξέλιξη των κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης» και τα social media δύνανται να περιγραφούν ως 

«ομάδα Internet-based εφαρμογών που στηρίζονται στις ιδεολογικές και τεχνολογικές 

βάσεις του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου 

που δημιουργείται. Αποβλέποντας στην ολοκλήρωση του πλαισίου, το παραγόμενο 

περιεχόμενο του χρήστη (καταναλωτή) αντί να εκλαμβάνεται ως μια ποικιλία από 

νέες και αναδυόμενες πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο, ανακυκλώνεται διαρκώς 

ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες με την πρόθεση για εκπαίδευση σχετικά με 

τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα, υπηρεσίες, προσωπικότητες και θέματα 

(Blackshaw και Ναζάρο 2006). Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD 2007), το δημοσίευμα του χρήστη διαθέτει τρία 

βασικά χαρακτηριστικά:  

 βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στο Διαδίκτυο 

 αντανακλά τη δημιουργικότητα του καταναλωτή και  

 δημιουργείται έξω από την επαγγελματική πρακτική 

Αναφορικά με το Web 3.0, πρόκειται για την μετέπειτα εξέλιξη του Web 2.0 με τους 

ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη να έχουν διαφορετικές 

απόψεις σχετικά με τη μελλοντική του πορεία. Μια πρώτη θέση επικεντρώνεται στις 
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σχεσιακές και κοινωνικές πτυχές με ιδιαίτερη εστίαση στην ανάπτυξη της «semantic 

web» τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ένα άλλο ρεύμα στηρίζεται 

στις δυνατότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών και αναμένει την σύνδεση του 

Web 3.0 με την αύξηση της ταχύτητας του Διαδικτύου και των εφαρμογών Web, 

καθώς και βελτιώσεις γραφικών (Eftekhari et al. 2011). Ωστόσο, πολλοί παρατηρητές 

συμφωνούν ότι το επόμενο βήμα της ανάπτυξης οφείλει να χαρακτηρίζεται από τη 

διαλειτουργικότητα δύο στοιχείων (Gasser και Palfrey 2007, Μπούχαλης και Law 

2008) τα οποία συνίστανται στις τρισδιάστατες εμπειρίες και «cocreative» ιστούς. 

1.3 Ταξινόμηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Καθώς τα social media νοούνται ένα πολύπλοκο θέμα που περιλαμβάνει πολλές 

προσεγγίσεις, εργαλεία και τεχνικές, είναι χρήσιμο να προσδιοριστούν οι κύριες 

κατηγορίες. Βασιζόμενοι στις ταξινομήσεις (Constantinidis και Fountain 2008, 

Mangold και Folds 2009, Kaplan και Haenlein 2010, Heinonen 2011, Wilson et al. 

2012), δύνανται να προσδιοριστούν οι ακόλουθοι τύποι των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης: 

• συνεργατικά projects, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, αφαιρέσει, και να αλλάξει το 

περιεχόμενο που βασίζεται σε κείμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες (Wikipedia) 

• εικονικές κοινότητες, σε αυτές τις πλατφόρμες οι άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται 

πληροφορίες, περιεχόμενο (Κείμενο, ήχος, βίντεο) (Twitter), και απόψεις σχετικά με 

ένα συγκεκριμένο θέμα, γράφοντας επίσης κριτικές (Tripadvisor, Virtual Tourist, 

κλπ) ή ημερολόγια (προσωπικά blogs που περιέχουν ταξιδιωτικά ημερολόγια) 

• κοινότητες-περιεχόμενο (content communities), σε αυτούς τους χρήστες 

ιστοσελίδας μπορούν να μοιραστούν το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, όπως 

κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, (BookCrossing, το YouTube, το Flickr, Pinterest, 

Instagram) 

• ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (ΣΚΔ), ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να δημιουργούν προφίλ με προσωπικές πληροφορίες και κοινή χρήση 

αυτών των περιεχομένων με τους φίλους και τους συναδέλφους. (Facebook, 

Linkedin) 

• εικονικά παιχνίδια / κοινωνικές πλατφόρμες, κόσμους όπου οι χρήστες μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με άλλους χρήστες όπως και στην πραγματική ζωή (σε απευθείας 

σύνδεση παιχνίδια Microsoft X-box ή το Sony Playstation και ιστοσελίδες όπως το 

Second Life). 

Οι Kaplan και Haenlein (2010) προτείνουν μια μήτρα που οπτικοποιεί τις κατηγορίες 

των κοινωνικών μέσων οι οποίες ταυτοποιούνται σύμφωνα με δύο διαστάσεις στη 

βάση των θεωριών της έρευνας των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών 

διεργασιών: κοινωνική παρουσία / πλούτο μέσα μαζικής ενημέρωσης (χαμηλή, 

μεσαία, υψηλή) και αυτο-παρουσίαση / αυτο-αποκάλυψη (χαμηλή και υψηλή). Η 
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πρώτη διάσταση αποτελεί συνδυασμό της κοινωνικής παρουσίας και του πλούτου 

των μέσων ενημέρωσης. Η κοινωνική παρουσία αναφέρεται στην «ακουστική, οπτική 

και φυσική επαφή μεταξύ δύο πληροφοριοδοτών», ενώ πλούτος μέσων μαζικής 

ενημέρωσης αποτελεί «το ποσό των πληροφοριών που (τα media) επιτρέπουν να 

μεταδοθεί σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.» Η δεύτερη διάσταση είναι ένας 

συνδυασμός της ροπής των ατόμων να αναπτύξουν αλληλεπιδράσεις με άλλους 

ανθρώπους, προκειμένου να ελέγξουν τις εντυπώσεις τους (selfpresentation) και της 

«συνειδητής ή ασυνείδητης αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών ότι είναι 

συνεπής με την εικόνα που θα ήθελε να δώσει "(αυτό-αποκάλυψη). 

 Το Σχήμα 2 δείχνει μια προσαρμογή η οποία υπογραμμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις 

της κατάταξης των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, λόγω βελτιωμένων 

τεχνολογιών και την μετεξέλιξη σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Οι αλλαγές αυτές 

αναφέρονται σε μια αύξηση της κοινωνικής παρουσίας / πλούτου των μέσων 

ενημέρωσης για εικονικές κοινότητες (ειδικά blogs και microblogs) και αύξηση της 

αυτο-παρουσίασης / αυτο-αποκάλυψης για το περιεχόμενο των κοινοτήτων. 

Στην πραγματικότητα, τα μικρο-blogs ήταν ,αρχικά, απλούστερα μέσα που 

επινοήθηκαν για τις σκέψεις που μοιράζονται χρησιμοποιώντας κείμενο, ωστόσο 

πλέον ο πλούτος της κοινωνικής παρουσίας έχει αυξηθεί και οι χρήστες μπορούν να 

μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο. Στην περίπτωση των κοινοτήτων περιεχομένου, 

για παράδειγμα, Youtube και Pinterest είναι όλο και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης όπου οι άνθρωποι συχνά δημιουργούν και διαμοιράζονται προσωπικό 

περιεχόμενο (βίντεο ή φωτογραφιών ημερολόγια) προκαλώντας αύξηση της 

διάστασης της αυτο-παρουσίασης. Τέλος, η ταξινόμηση προτείνει μια διάκριση 

μεταξύ των εμπορικών ιστοχώρων  και blogs / microblogs για τη διάσταση αυτο-

παρουσίαση / αυτο-αποκάλυψη. 
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      Σχήμα 2: Social Media Classification , Kaplan and Haenlein (2010). 

 

 

1.3.1 Εικονικές Κοινότητες 

Η επέκταση των εφαρμογών social media έχει δημιουργήσει διάφορες μορφές των 

«virtual communities». Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται με ευρεία έννοια 

συμπεριλαμβανομένων ομάδων χρηστών που επικοινωνούν on line αποσκοπώντας σε 

ένα κοινό συμφέρον. Οι Blanchard και Markus (2004) εστιάζουν στην έννοια της 

κοινότητας (SOC) ως ουσιώδες χαρακτηριστικό των εικονικών κοινοτήτων. Η SOC 

σε offline μελέτες συνδέεται άρρηκτα με τα συναισθήματα των μελών, το αίσθημα 

της επιρροής, την ένταξη και την εκπλήρωση των αναγκών και την κοινή 

συναισθηματική εμπειρία, γεγονός που συνεπάγεται μια διαφορά μεταξύ των 

εικονικών κοινοτήτων και άλλων ειδών κοινωνικής δικτύωσης όπου οι σχέσεις δεν 

προέρχονται απαραίτητα από κοινούς τομείς ενδιαφέροντος (Facebook).  

Ως εκ τούτου, εικονικές κοινότητες δύνανται να εσωκλείουν τα blogs, μικρο-blogs, 

και commercial review sites. Το «blog» προέρχεται από το συνδυασμό του «web» και 

«log» ενώ ορίζεται ως ιστοσελίδα που συνήθως την διαχειρίζεται ένα άτομο που 

παρέχει πληροφορίες σε άλλους χρήστες, με δημοσιογραφικό στυλ τοποθετώντας τα 

γεγονότα με αντίστροφη χρονολογική σειρά (OECD 2007, Kaplan και Haenlein 

2010). Τα Blogs αντιπροσώπευαν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναλυτικά, ως απόρροια της ευέλικτης φύσης τους, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα, που συχνά συνοδεύεται από αυθεντική προσωπική εμπειρία (Pan 

et al. 2007), ενώ επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με άλλους bloggers που μπορούν να 
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προσθέσουν σχόλια και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, οικοδομώντας, κατ’ αυτόν 

τον τρόπο μια εικονική κοινότητα.  

Οι Schmalleger και Carson (2008) εντοπίζουν τέσσερις τύπους του ταξιδιωτικού 

blogs:  

 consumer-to-consumer (C2C) 

 business-to-business (B2B) 

 business-to-consumer (B2C) 

 government-to-consumers (G2C) 

Σε  συσχέτιση με αυτές τις κατηγορίες, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποτελεί η μελέτη 

μεταξύ των ατομικών (C2C) και εταιρικών (B2C και G2C) blogs. Εκτενέστερα, 

προσωπικά blogs νοούνται οι ιστοσελίδες όπου ένα άτομο δημοσιεύει προσωπικές 

σκέψεις για ένα θέμα (εταιρία, προϊόν, μάρκα και προορισμό,) προσλαμβάνοντας  

διάφορες μορφές που συνίστανται σε κείμενο, εικόνες και βίντεο. Αντιπροσωπευτικό 

θεωρείται το παράδειγμα του blog που διαχειρίζεται ο Derek Earl Baron 

(http://www.wanderingearl.com/), ένας ταξιδιώτης που ορίζει τον εαυτό του ως 

«μόνιμη νομά» και καταγράφει όλες τις εμπειρίες του στο blog παρέχοντας 

συμβουλές και δίνοντας ερεθίσματα για ανταλλαγή πληροφοριών και φωτογραφιών. 

Άλλο παράδειγμα που καταγράφεται από τους Lin and Huang (2006) βάσει του 

οποίου ένας μηχανικός από την Ταϊβάν επέστρεψε από το Αιγαίο Πέλαγος 

δημιουργώντας το blog «I left my Heart in the Aegean Sea» προσθέτοντας μέσα 124 

φωτογραφίες της ταξιδιωτικής εμπειρίας του, με αποτέλεσμα το 45% των 

αναγνωστών του blog να διακατέχεται από μια έντονη επιθυμία να επισκεφθεί τον 

προορισμό. 

Η έννοια του εταιρικού blog αντιπροσωπεύει την πρόθεση και επιθυμία μιας 

εταιρείας ή ενός brand για αλληλεπίδραση και συμμετοχή σε συνομιλία με πελάτες 

και εργατικό δυναμικό (intranet blogs) (Leung et al. 2013). Παράδειγμα εταιρικού 

blog αποτελεί το αντίστοιχο της Ξενοδοχειακής Αλυσίδας Marriott 

(www.blogs.marriott.com ) το οποίο διαχειρίζεται απευθείας ο Bill J.W. Marriott 

(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Marriott International).  

http://www.wanderingearl.com/
http://www.blogs.marriott.com/
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Στο συγκεκριμένου blog, υφίσταται έκδηλη η επιθυμία συνεργασίας με το αντίστοιχο 

brand από πλευράς άλλων εταιριών, καθώς ο Bill Marriott αναρτά σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τα σχόλια και τις σκέψεις που σχετίζονται με την προσωπική του ζωή 
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(σχέση με τον πατέρα του, οικογενειακή του ζωή) και απαντά σε σχόλια των 

bloggers. 

Μικρο-ιστολόγια, όπως το Twitter διαθέτουν παρόμοιο μηχανισμό με εκείνο των 

blogs, ωστόσο τίθενται όρια στο μήκος του περιεχομένου (πολύ σύντομες προτάσεις). 

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση του Twitter, το όριο των μηνυμάτων είναι 140 

χαρακτήρες. Οι σύντομες δημοσιεύσεις διανέμονται από τα στιγμιαία μηνύματα, 

κινητά τηλέφωνα, e-mail, ή το Web. 

Commercial review sites (Wilson et al. 2012) αποτελούν οι πλατφόρμες όπου οι 

άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να μοιραστούν πληροφορίες και απόψεις σχετικά με 

ένα συγκεκριμένο θέμα  και να γράψουν προσωπικά reviews (TripAdvisor, 

Virtualtourist). Η διαφορά με ένα εταιρικό blog συνίσταται στον προσανατολισμό 

consumer-toconsumer και η εστίαση σε on line αξιολογήσεις των ταξιδιωτικών 

προορισμών και φορέων. Στην πραγματικότητα, σε Commercial review sites, εν 

αντιθέσει με τα εταιρικά blogs, ο υποκινητής του blog που διαμοιράζεται τις 

πληροφορίες αλληλεπιδρώντας με άλλους χρήστες δεν είναι ούτε ταξιδιώτης, ούτε 

εταιρία. Αντιθέτως, η ροή επικοινωνίας εκκινάται από ένα χρήστη ο οποίος 

περιγράφει την εμπειρία του και αποδίδει μια βαθμολογία σε κάθε υπηρεσία 

σύμφωνα με τους κανόνες του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. Από την πρώτη 

κιόλας αλληλεπίδραση, το περιεχόμενο που παράγεται προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από 

τον ταξιδιώτη. Εκτενώς, στον βαθμό που στο TripAdvisor ένας ταξιδιώτης γράφει μια 

κριτική για ένα ξενοδοχείο που δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα του, η ανάρτησή του 

δημιουργεί αυτόματα τη σελίδα του συγκεκριμένου φορέα και, εν συνεχεία, άλλοι 

χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν καταγράφοντας τις απόψεις τους ή ζητώντας 

συμβουλευτική υποστήριξη. 

1.3.1.1 Micro-Blogging: Η Περίπτωση του Twitter 

Το Twitter ιδρύθηκε το 2006 από τον Jack Dorsey και έχει γίνει ένα από τα πιο 

δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Nielsen 2012b). Ο αριθμός των ενεργών 

εγγεγραμμένων Twitter  χρηστών υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια με 135.000 νέους 

χρήστες κάθε μέρα. Ο αριθμός των χρηστών Twitter για κινητές εφαρμογές αυξάνεται 

και αντιπροσωπεύει σήμερα το 43% των χρηστών (Statisticbrain 2013). Ακόμα κι αν 

το 40% των λογαριασμών είναι ανενεργά, καθώς δεν χρησιμοποιούνται από χρήστες 

που δεν αναρτούν tweets, ωστόσο παρακολουθούν τα tweets άλλων χρηστών, το 

microblog έχει γίνει πολύ δημοφιλές και τοποθετείται δεύτερο μετά το Facebook σε 

mobile applications (Nielsen 2012b). Επιπρόσθετα, συνδυαστικά με το Facebook και 

το επίσημο blog της εταιρείας, καθίσταται το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο κανάλι 

για την απόκτηση πρόσβασης σε κοινωνική μέριμνα που αφορά στον σχολιασμό και 

αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία της εταιρείας (Nielsen 

2012b).  
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Το Twitter διαφέρει από τα λοιπά κοινωνικά δίκτυα ως προς τη σχέση μεταξύ των 

χρηστών εφόσον δεν απαιτεί καμία ανταπόδοση. Εν προκειμένω, ο «follower» 

δύναται να ακολουθήσει και άλλους χρήστες, χωρίς να ακολουθείται απαραίτητα από 

αυτούς. Ο «follower»  λαμβάνει τα «tweets» των χρηστών που ακολουθεί και εφόσον 

αποφασίσει ότι το «tweet» είναι πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να το μοιραστεί με το 

δίκτυό του, μπορεί να αποφασίσει για τη διάδοση πληροφοριών σε άλλους (retweet). 

Το διάβημα αυτό, αντιπροσωπεύει μια μεγάλη δυνατότητα για τις επιχειρήσεις οι 

οποίες εφόσον είναι σε θέση να εξασφαλίσουν δέσμευση των πελατών με τα tweets 

τους, θα μπορούσαν να αυξήσουν το ηλεκτρονικό world-of-mouth (e-WOM). Στο 

χώρο της φιλοξενίας, ένας επισκέπτης του ξενοδοχείου θα μπορούσε να προβεί σε 

«retweet», προσθέτοντας ένα σχόλιο. Λόγω του πολύ μικρού μήκους των μηνυμάτων 

(140 χαρακτήρες), οι μικρο-bloggers συνήθως περιλαμβάνουν συνδέσμους προς 

ιστοσελίδες ή παραδοσιακά blogs σε tweets τους, προκειμένου να παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Σε αυτήν την περίπτωση, το μήνυμα 

ενεργεί ως διαφήμιση καλώντας τους followers να κάνουν κλικ σε ένα συγκεκριμένο 

σύνδεσμο. 

  

 

 Κατά συνέπεια, ο συνδυασμός «push-push-pull επικοινωνίας» δύναται να αποτελέσει 

ειδικό χαρακτηριστικό του μικρο-blogging: από τον αποστολέα στους followers, από 

τους followers για τους followers, και από τους δέκτες σε μια εξωτερική πηγή 

πληροφόρησης (Kaplan και Haenlein 2011). 



Διπλωματική Εργασία  Social Media Marketing in Hospitality 

17 
 

 

1.3.2 Content Communities 

Content Communities καλούνται οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες να 

μοιράζονται περιεχόμενο με ένα δίκτυο επαφών με διαφορετικούς τύπους που 

αναφέρονται σε κείμενο (Bookcrossing), φωτογραφίες (Flickr, Pinterest, Instagram) 

και βίντεο (Youtube). Το κοινόχρηστο περιεχόμενο δύναται να είναι ιδιωτικό, ορατό 

μόνο στο δίκτυο του χρήστη, είτε δημόσιο στον βαθμό που άλλοι χρήστες της 

κοινωνικής κοινότητας έχουν την ευχέρεια να προβάλλουν τις φωτογραφίες και τα 

βίντεο του χρήστη. On line περιοχές pinboard, υπό την ηγεσία του Pinterest, αποτελεί 

ένα σχετικά πρόσφατο οn line φαινόμενο στην κατηγορία των κοινωνικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται ,ουσιαστικά, για έναν τρόπο διαμοιρασμού 

περιεχομένου (εικόνες, κείμενα, βίντεο) που άρεσαν στον χρήστη με όποιον τον 

ακολουθεί, ενώ το πρόσωπο αυτό με τη σειρά του μπορεί να σχολιάσει εφόσον έχει 

άδεια. Το Pinterest παρέχει πλέον τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ για τους 

χρήστες, καθώς, σε πρώτη φάση, η απόκτηση λογαριασμού προϋπέθετε πρόσκληση. 

Το Pinterest ως Content Community επεκτείνεται τάχιστα σε σύγκριση με άλλα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης της ίδιας κατηγορίας, γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται 

στην ενσωμάτωση του με το Facebook και τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού 

απευθείας χωρίς πρόσκληση από τους άλλους. 
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1.3.2.1 Online Pinboards: Η Περίπτωση του Pinterest 

Το Pinterest αποτελεί μια visual bookmarking περιοχή, ένα εικονικό pinboard όπου οι 

χρήστες συλλέγουν, οργανώνουν και διαμοιράζονται αυτό που θαυμάζουν μέσα από 

εικόνες, βίντεο και σχόλια. Από την αρχική εμφάνισή του το 2010, το Pinterest έχει 

βιώσει μια θεαματική αύξηση από έτος σε έτος τόσο σε συσχέτιση με το κοινό του 

που ανήλθε σε 46 εκατομμύρια επισκέπτες τον Ιούλιο του 2013 και αποτελείται 

κυρίως από γυναίκες ηλικίας 25-44 (comScore 2013) όσο και το χρόνο που 

δαπανάται σε όλες τις συσκευές (PC και mobile web εφαρμογές) (Nielsen 2012b). 

 Σε σύγκριση με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Pinterest παράγει περισσότερες 

παραπομπές για την μεταφορά σε άλλες ιστοσελίδες, γεγονός που έχει τις ρίζες του 

στην άμεση σύνδεση από την εικόνα ή βίντεο στην ιστοσελίδα που περιλαμβάνει 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. Στην πράξη, όταν ένας χρήστης 

βρίσκει κάτι ενδιαφέρον που μπορεί να προσθέσει μια «καρφίτσα» (Pin) για κάτι που 

τον «ενδιαφέρει» (interest) (από το συνδυασμό των δύο αυτών λέξεων προέρχεται το 

όνομα «Pinterest») επί του «Πίνακα», που είναι το τμήμα της σελίδας που 

συγκεντρώνει διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος. 

  

Οι χρήστες μπορούν να έχουν διαφορετικές κατηγορίες πινάκων (boards), ανάλογα με 

τις ανάγκες, τις επιθυμίες τους και τις εμπνεύσεις. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να 

εκτελέσουν τη δράση του «repining» εναποθέτοντας στο δικό τους board  μια εικόνα 

ή ένα βίντεο που κάποιος άλλος χρήστης έχει ήδη «καρφιτσώσει». Όπως και στην 

περίπτωση του Facebook, μια εταιρεία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μία Pinterest 

σελίδα για την προώθηση μιας μάρκας, προϊόντος και γεγονότος. Εκτενέστερα, στην 

Τουριστική Βιομηχανία, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το Pinterest 

στο στάδιο του σχεδιασμού ταξιδιού, αξιοποιώντας το οπτικό αντίκτυπο και τη 

δύναμη των εικόνων, που είναι πολύ συμμετοχή, και την ευκαιρία να μοιραστούν την 
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τουριστική εμπειρία με άλλους ανθρώπους. Επιχειρηματικές λειτουργίες επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν με τους χρήστες σε ένα πιο επαγγελματικό και 

αξιόπιστο τρόπο. Πράγματι, πριν από την έναρξη μιας κίνησης στο Pinterest, η σελίδα 

των επιχειρήσεων επαληθεύεται με μια κρυφή γραμμή κώδικα και αφότου ο κωδικός 

έχει αναγνωριστεί, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ένα μήνυμα επαλήθευσης στο προφίλ 

τους στο Pinterest. Μετέπειτα, οι εταιρείες δύνανται να αρχίσουν να δημιουργούν 

πίνακες καρφιτσώνοντας το περιεχόμενο στο εσωτερικό τους.  

Στην περίπτωση των ξενοδοχείων, οι πίνακες μπορούν να αφορούν διάφορα θέματα 

ανάλογα με τις συγκεκριμένες αγορές-στόχους: γάμοι, συνέδρια, εκδηλώσεις, ωστόσο 

μπορούν να καταγράψουν την ιστορία της εταιρίας, την γνωριμία με το προσωπικό 

και τον προορισμό. 

 

Ο λογαριασμός της επιχείρησης παρέχει έναν ειδικό χώρο «Analytics» ο οποίος 

παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών στην ιστοσελίδα της (καρφίτσες, 

Repins εντυπώσεις και «κάντε κλικ») επιτρέποντας στην εταιρεία να εξετάσει τα 

δεδομένα βάσει ημερομηνίας και είδους περιεχομένου.  
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1.3.3 Social Network Sites 

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (SNS) θεωρούνται οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν 

στους συνδρομητές την σύνδεση και αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες. Σημείο 

εκκίνησης αποτελεί η δημιουργία ενός δημόσιου ή ημι-δημόσιου προφίλ που 

ακολουθείται από μια πρόσκληση σύνδεσης σε άλλα μέλη για να προστεθούν 

αυτόματα στη λίστα επαφών. Κατά συνέπεια, θεμελιώνεται μια ομάδα ανθρώπων που 

μοιράζονται τις πληροφορίες και το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο 

(Boyd και Ellison 2010), με τους χρήστες να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων, άμεσων 

μηνυμάτων (chat) ή e-mail. Το SNS μπορεί να συνδέει τους χρήστες με φίλους για 

σκοπούς αναψυχής (Facebook) είτε για επαγγελματικούς λόγους (Linkedin).  

Παρ 'όλα αυτά, τα όρια έχουν αλλάξει καθώς με την ανάπτυξη της εταιρικής 

ιστοσελίδας του Facebook επιτρέπεται στις εταιρείες να δημιουργήσουν ειδικές 

σελίδες για την ίδια την εταιρεία, εμπορικά σήματα και προϊόντα προσπαθώντας να 

αλληλεπιδράσουν με νέους πελάτες. Το Facebook που ξεκίνησε το 2004, παραμένει 

το πιο δημοφιλές site κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο με περισσότερα από 1 

δισεκατομμύριο λογαριασμούς σε όλο τον κόσμο των οποίων το 50% συνδέεται σε 

καθημερινή βάση και περισσότερα από 6 εκατομμύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων 

(Nielsen 2012b). Επιπλέον, το Facebook έχει αποδειχθεί ένα από τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα social media για την πρόσβαση στην κοινωνική μέριμνα, που είναι 

η δράση των πελατών που αλληλεπιδρούν με μια εταιρεία, μια μάρκα ή ένα προϊόν 

στην εταιρική σελίδα στο Facebook ή στην προσωπική σελίδα αντίστοιχα (Nielsen 

2012b). Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη τα κοινωνικά δίκτυα αποσκοπώντας 

στη βελτίωση των στρατηγικών επικοινωνίας τους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

στη βιομηχανία της φιλοξενίας κρίνεται η λειτουργία «book now / Κάντε κράτηση 

τώρα » στην σελίδα του Facebook η  οποία συνδέεται άμεσα με το σύστημα 

κρατήσεων του ξενοδοχείου. 
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1.3.3.1 Το Facebook ως στρατηγική μάρκετινγκ για την Φιλοξενία 

και την Τουριστική βιομηχανία  

Μία από τις συνέπειες του Facebook στον τομέα της φιλοξενία και του τουρισμού 

συσχετίζεται με την ικανότητα προώθησης της δημιουργίας και της διανομής 

ιστοριών των καταναλωτών αναφορικά με το εμπορικό σήμα (Gensler et al.,2013). 

Στο παρελθόν, η φωνή των καταναλωτών θεωρούνταν δύσκολο να εξαπλωθεί, 

γεγονός που δημιουργούσε δυσχέρειες στο έργο των brand managers. Ωστόσο, η 

συμβολή των SNS στο μάρκετινγκ σήμερα, οι τελευταίοι αδυνατούν να ελέγξουν το 

περιεχόμενο που διαμοιράζεται μεταξύ χρηστών. (Kuksov et al., 2013). Επιπλέον, οι 

καταναλωτές μπορούν να ταυτίσουν τo brand με την εμπειρία τους, θετική ή 

αρνητική και να συλλέξουν πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για ένα εμπορικό 

σήμα για να σχηματίσουν τις δικές τους ιστορίες, διανέμοντας το υλικό, εν συνεχεία, 

μέσω Facebook ή άλλων SNS. Οι Hennig-Thurau et al. (2010) πρότειναν ότι η μάρκα 

εξάπλωση του περιεχομένου του καταναλωτή που δημιουργείται μέσω των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ πιο εύστοχος από εκείνα που 

παραδίδονται μέσω των παραδοσιακών διαύλων.  

Το Facebook προσλαμβάνει μοναδική σημασία τόσο στη σχέση brand-καταναλωτή 

όσο και στη συμπεριφορά των καταναλωτών στην πραγματική αγορά (Cvijikj και 

Michahelles, 2013). Πρωτίστως, διαφέρει από τα blogs και συνεργατικά έργα 

(Wikipedia) τα οποία συχνά βασίζονται σε κείμενο, ενώ το Facebook προωθεί τα 

brands με περισσότερες προσεγγίσεις συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, κειμένου 

και βίντεο και ,συντοχρόνως, παρέχει την δυνατότητα αυτο-αποκάλυψης των 

εμπορικών σημάτων στους καταναλωτές με ένα ζωντανό και διαδραστικό τρόπο.  Η 

σχέση  brand-consumer που ενδυναμώνεται ως απόρροια της on line σύνδεσης, εν 

τέλει θα επηρεάσει τις αγοραστικές συμπεριφορές και στην πραγματικότητα. 

Ορισμένοι ερευνητές υπογραμμίζουν την συναισθηματική προσκόλληση του 

καταναλωτή με ένα συγκεκριμένο brand το οποίο εμφανίζεται σε SNS ανάγοντάς τον 

σε αποτελεσματικό προγνωστικό δείκτη της πραγματικής αγοραστικής συμπεριφοράς 

(Sas et al., 2009). Επιπλέον, στον τομέα της φιλοξενίας, θαυμαστές στο Facebook 

θεωρείται πιο πιθανό να επισκεφθούν ταξιδιωτικούς προορισμούς και ξενοδοχειακές 

αλυσίδες παραδίδοντας θετικό WOM για το brand εν συγκρίσει με τους μη-οπαδούς 

(Dholakia και Bagozzi, 2001, Martensen et al., 2007). Συνεπώς, κρίνεται ολοένα και 

πιο σημαντικό για τους επαγγελματίες του χώρου να προχωρούν σε ορθή διαχείριση 

των μηνυμάτων και αναρτήσεων στο Facebook για την αποτελεσματικότερη 

προώθηση της επικοινωνίας με τους χρήστες-καταναλωτές που με τη σειρά της, 

οδηγεί στην ενίσχυση στης σχέσης «brand-consumer». 
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1.3.3.2 Γιατί τα «likes», «comments» και «shares» θεωρούνται σημαντικά 

Υπό το πρίσμα της επέκτασης των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον 

αφορά στην αναζήτηση πληροφοριών, μάρκετινγκ και WOM, οι ερευνητές 

προτείνουν πως το Facebook αποτελεί επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο που οι 

επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν θετικά 

αποτελέσματα για τα brands διαμέσου της οικοδόμησης στενών σχέσεων με τους 

πελάτες (Lee et al, 2012,Zhang et el., 2008) Οι Kang et al. (2014) προέβησαν σε 

μελέτες ελέγχου της σχέσης μεταξύ συμμετοχής των καταναλωτών και της 

δέσμευσης για την μάρκα. Τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν πως η ενεργός 

συμμετοχή των καταναλωτών στη σελίδα του Facebook μιας μάρκας ξενοδοχείου 

συσχετίζεται θετικά με την δέσμευση για την μάρκα. Ειδικά για το πλαίσιο του 

Facebook, η επικοινωνία σε μια σελίδα των fans του ξενοδοχείου δημιουργείται 

αρχικά μεταξύ της μάρκας και των πελατών και όχι μεταξύ των καταναλωτών οι 

οποίοι συνήθως έχουν πρόσβαση σε μια κοινότητα-περιεχόμενο (YouTube, 

TripAdvisor). Η ενεργός συμμετοχή καταναλωτών στην σελίδα του brand στο 

Facebook, θα μπορούσε να αντικατοπτρίζεται από τη συχνότητά τους να επιδίδονται 

σε «likes», «comments» και «sharings» που αναρτώνται από το brand. Σε αντίθεση με 

το περιεχόμενο της κοινότητας των web sites των χρηστών, οι Facebook fans μιας 

σελίδας έχουν θετικά κίνητρα που συνίστανται σε ηδονικούς και κοινωνικο-

ψυχολογικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης διασκέδασης και 

ευχάριστων εμπειριών, αίσθησης του ανήκειν, αυτο-ταυτότητας και διατήρησης της 

σχέσης με την μάρκα. (Kang et al., 2014). Επιπλέον, μετά από περιήγηση σειράς 

σελίδων Facebook που αφορούν ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως το Marriott και Hilton, 

διαφαίνεται σπάνια η ύπαρξη αρνητικών σχολίων ιδίως κάτω από αναρτήσεις των 

ξενοδοχείων, γεγονός που υπογραμμίζει την θετική στάση των μελών προς την μάρκα 

πριν από την ένταξή τους στην σελίδα. Κατ’ επέκταση, ο αριθμός των «likes», 

«comments» και «shares» θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει την ενεργό συμμετοχή 

καταναλωτών στην επικοινωνία του με το brand στη σελίδα του στο Facebook, ενώ 

ανάγεται σε δείκτη της ποιότητας της μάρκας. 
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Προφανώς, η εμπλοκή των καταναλωτών στη σελίδα της μάρκας δύναται να 

ωφελήσει το brand από τη διάδοση πληροφοριών τάχιστα και σε παγκόσμια εμβέλεια 

(Cvijikj και Michahelles, 2013). Η συνεχής ενεργός συμμετοχή σε μια online 

κοινότητα μπορεί να προωθήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς εμπορικό 

σήμα (Kang et al., 2014), ενώ η χρήση του Facebook μπορεί να προκαλέσει μια 

ψυχοσωματική κατάσταση που διέπεται από υψηλή διέγερση ως σημαντικός 

παράγοντας αυτο-συνδέσεων με την μάρκα. Τέλος, η επικοινωνία στο Facebook 

καθίσταται μια διαδικασία κατά την οποία οι χρήστες-καταναλωτές αφιερώνουν 
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συναισθηματικούς και γνωστικούς «πόρους» που επιφέρει μια πιο στενή σχέση 

brand-καταναλωτή. Συνεπώς, τα brands που επιδιώκουν μόχλευση των συνδέσεών 

τους με τους καταναλωτές δύνανται να επωφεληθούν από το Facebook ή άλλα SNS 

συνεπάγοντας την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών. 

1.4 Η ανάπτυξη των Social Media στον Τουρισμό 

Τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους 

και με τις επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, όπου οι 

πελάτες όλο και πιο συχνά αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους στα κοινωνικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του σχεδιασμού των 

ταξιδιών τους, ιδιαίτερα κατά την αναζήτηση πληροφοριών (Xiang και Gretzel 2010, 

Shao 2009). Στην πραγματικότητα, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας η συμπεριφορά 

των καταναλωτών, κοινωνικές πτυχές, όπως η κοινή χρήση, γνώμες και συστάσεις 

από τους φίλους διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Μια μελέτη του PhoCusWright 

(2013a) για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 50% 

των ερωτηθέντων ατόμων εξετάζει τις συστάσεις από φίλους και την επιρροή από την 

οικογένεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το αν οφείλει να δοκιμάσει 

ή όχι ένα νέο brand. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία σχεδιασμού ταξιδιού ως επί 

το πλείστον επηρεάζεται από ταξιδιωτικές ιστοσελίδες και blogs (69%), 

ακολουθούμενη από online ταξιδιωτικά γραφεία (57%), ιστότοπους φορέων παροχής 

(56%), και φίλους και συγγενείς (43%) (TripAdvisor / TripBarometer σε 15.595 

χρήστες Δεκέμβριος 2012- Ιανουάριος 2013).  Μελέτη του Google «Think Insight» 

(2013) επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες είτε για λόγους αναψυχής είτε για 

επαγγελματικούς λόγους, προβαίνουν σε on line αναζήτηση σχολίων των άλλων 

τουριστών (42% αναψυχή, 55% εργασία), επιδιώκουν να βρουν την έμπνευση (42% 

αναψυχή, 48% εργασία), και να εξετάσουν το ταξιδιωτικό περιεχόμενο ή σχόλια από 

φίλους και οικογένεια (27% αναψυχής, 39% εργασία).  

 

E-word-of-mouth (eWOM) προσφέρει μη εμπορική, αυθεντική, και βιωματικά 

αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους προορισμούς και τις επιχειρήσεις που 

θεωρείται γενικά όλο και πιο αξιόπιστη, καθόσον δεν την διαχειρίζεται η εκάστοτε 

εταιρεία (Buttle 1998). Επομένως, οι ταξιδιώτες ελέγχουν ανατροφοδοτήσεις και 

έχουν  πρόσβαση στις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων πριν την επιλογή ενός 

προορισμού και ξενοδοχείου και στη συνέχεια δύνανται να μοιραστούν την εμπειρία 

τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά από αυτό, με την επιστροφή τους στο 

σπίτι. Ειδικότερα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ταξιδιωτών στην "Κατά την 

διάρκεια του ταξιδιού" εμπειρίας αυξάνονται, χάρη στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 

κινητής τηλεφωνίας (Μπούχαλης και Νόμος 2008) που επιτρέπουν στους ταξιδιώτες 

να δημοσιεύσουν τις εικόνες στο Facebook και βίντεο από το τι κάνουν, 

κουβεντιάζοντας σε πραγματικό χρόνο με τους φίλους για την εμπειρία που 

απολαμβάνουν μέσω των κοινωνικών δικτύων ή άλλων κινητών εφαρμογών 

(WhatsApp) .  
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Κεφάλαιο 2 

Οι Επιπτώσεις των Social Media στους ταξιδιώτες 

2.1 Η ταξιδιωτική εμπειρία 

Σύμφωνα με την προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τους Parasuraman et al. (1985), 

Zeithaml et al. (1993), οι προσδοκίες επηρεάζονται από τις προσωπικές ανάγκες, την 

προηγούμενη εμπειρία, word-of-mouth, ρητές υποσχέσεις υπηρεσίας (διαφήμιση), 

ενώ οι αντιλήψεις επηρεάζονται από το αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών και της 

εξωτερικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Διαφορετικά άτομα δύνανται να 

επιθυμούν διαφορετικό είδος τουριστικών εμπειριών, ενώ η αξιολόγηση της 

ποιότητάς τους προέρχεται από τη σύγκριση μεταξύ των προσδοκιών και 

αντιλήψεων. Το γεγονός ότι η εμπειρία διαφέρει, προέρχεται ως απόρροια από το 

είδος της αλληλεπίδρασης (στιγμές της αλήθειας) με τους παρόχους υπηρεσιών 

(ειδικά front office υπαλλήλους), και επηρεάζεται από την κατάσταση του νου του 

κάθε ατόμου (συναισθηματική, σωματική, πνευματική) και των άλλων πελατών οι 

οποίοι βρίσκονται παρόντες κατά τη διάρκεια της δεδομένης παροχής υπηρεσιών 

(Lehtinen 1991, Lin et al 2001, Orsingher 2003,Ekinci και Dawes 2009). Κατ’ 

επέκταση, η τουριστική εμπειρία δεν δύναται να συνδεθεί με μία μόνο χρονική 

διάσταση (Jennings 2006) εφόσον οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις ενέχουν δυναμική 

και συνεχίζουν να μεταβάλλονται εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων που 

ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και της επιρροής του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Fournier και Mick 1999,Seth et al. 2005).  

Ο όρος «Τουριστικό βλέμμα» χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι τουρίστες ερμηνεύουν υποκειμενικά τον κάθε προορισμό. Πρόκειται για 

πρότυπο που  αντιλαμβάνεται την εμπειρία ως αποτέλεσμα της συν-δημιουργίας κατά 

την οποία όλοι οι φορείς ενώνονται για τη δημιουργία αξίας (Prahalad και 

Ramaswamy 2004). Τα συστήματα που βασίζονται στο Internet λειτουργούν ως 

διαβιβαστές της ταξιδιωτικής εμπειρίας μέσω user-generated περιεχομένου (UGC), 

την οποία οι τουρίστες μπορούν να διαμοιραστούν (βίντεο, φωτογραφίες). Με τον 

τρόπο αυτό, η τουριστική πρακτική δύναται να κατασταθεί πιο προσιτή στην 

καθημερινή ζωή, χωρίς απαραίτητα να κινείται προς έναν συγκεκριμένο προορισμό 

(Jansson 2002, Uriely 2005,Tussyadiah και Fesenmaier 2009, Wang et al. 2012). 

Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιτρέπουν την ανταλλαγή UGC, 

λειτουργούν ως εικονικά μέσα μεταφοράς της ενημέρωσης που ενεργεί για τη 

φαντασία των τουριστών (Tussyadiah και Fesenmaier 2009). Με την ανάπτυξη των 

ΤΠΕ, οι ερευνητές επικεντρώνονται στα νέα είδη διαμεσολαβητών που βασίζονται 

στην τεχνολογία και το διαδίκτυο και ιδιαίτερα σε νέες συσκευές: τα γνωστά 

smartphones, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και νέες φορητές συσκευές, όπως 

Google Glass ή το Apple Watch (wearable συσκευές). Η UGC δημιουργήθηκε από 

τους τουρίστες σε όλο τον κόσμο και μπορεί να διαμοιραστεί στα social media 
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επηρεάζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ταξιδιωτική εμπειρία των άλλων χρηστών. Το 

γεγονός αυτό, μπορεί να συμβεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ταξιδιού:  

 στην φάση του σχεδιασμού, καθώς ένα βίντεο δύναται να διεγείρει τη 

φαντασία του ταξιδιώτη για έναν προορισμό, 

  κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αφού οι ταξιδιώτες αναζητούν να ασχοληθούν 

με ενδιαφέροντα πράγματα στον προορισμό μόνοι ή με φίλους, 

  στη φάση της ανάμνησης της εμπειρίας που εκλαμβάνουν την ευκαιρία να 

ξανά-αντιμετωπίσουν το παρελθόν 

 

2.2 Η επιρροή των Social Media στην διαδικασία σχεδιασμού και 

οργάνωσης ταξιδιού  

2.2.1 Pre-trip Phase 

Παρά την κοινωνική επιρροή των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα στάδια της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών, μια πρόσφατη μελέτη της Google «Think Insights» 

(2013) και στα δύο είδη ταξιδιωτών, «αναψυχής και επαγγελματίες »,  παρουσιάζεται 

μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση των online δράσεων κατά τη φάση πριν από το ταξίδι. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάταξη των κορυφαίων επτά online δραστηριοτήτων 

των ταξιδιωτών κατόπιν συνέντευξης: 

 έρευνα για ένα επερχόμενο ταξίδι 

  ανάγνωση των σχολίων από άλλους ταξιδιώτες 

 έρευνα για έναν προορισμό, πτήση, ξενοδοχείο, ή διακοπές έχοντας 

παρακολουθήσει ήδη online διαφημίσεις 

 Brainstorming ή σχέδια και αρχικές σκέψεις πραγματοποίησης ταξιδίου 

 παρακολούθηση ταξιδιωτικών βίντεο 

 αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με ένα επερχόμενο ταξίδι 

 εστίαση σε ταξιδιωτικό περιεχόμενο ή σχόλια από τους φίλους ή την 

οικογένεια. 

Για ό, τι αφορά το στάδιο της αναγνώρισης ανάγκης, τα social media μπορούν να 

ενθαρρύνουν νέες ιδέες ή να επηρεάσουν τη διαδικασία μετασχηματισμού της 

ανάγκης σε μια συγκεκριμένη επιθυμία. Στην πρώτη περίπτωση, το Facebook, το 

Twitter, ή εικονικές κοινότητες παρέχουν νέες ταξιδιωτικές ιδέες. Μια μελέτη του 

White (2010) καταδεικνύει ότι οι φωτογραφίες που σχετίζονται με ταξίδια 

δημιουργούν ένα ενδιαφέρον για τους φίλους που επηρεάζει τα σχέδια ταξιδιού τους. 

Μια άλλη μελέτη του Fotis et al. (2012) επιβεβαιώνει ότι τα social media στο στάδιο 

πριν από το ταξίδι χρησιμοποιούνται κυρίως για να αποφασίσουν οι ταξιδιώτες για 

τον  προορισμό που θα επισκεφτούν και  τον τρόπο αναζήτησης νέων ιδεών. Για 

παράδειγμα, στο Facebook ή το Twitter κάποιος θα μπορούσε να μοιραστεί σε 

απευθείας σύνδεση την ανάγκη να «ξεφύγει από των καθημερινότητα" και οι φίλοι θα 
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μπορούσαν να προτείνουν πώς να βρει αντίστοιχα την ικανοποίηση (ένα 

Σαββατοκύριακο σε ένα κέντρο ευεξίας). Μια πρόσφατη μελέτη της Google / Ipsos 

(2013) διαπίστωσε ότι τo 68% των ερωτηθέντων αρχίζουν να αναζητούν online 

πληροφόρηση προτού αποφασίσουν για τον προορισμό. Τα Κοινωνικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτό το βήμα, ενώ πρόσφατες 

ακαδημαϊκές μελέτες επιβεβαιώνουν τη σημασία της των online reviews (eWOM), 

κατά το στάδιο του προγραμματισμό ταξιδιού (Gretzel 2007, Anderson 2012, Xiang 

et al 2014), καθώς καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους 

ταξιδιώτες (Pan et al. 2007). Πρόκειται για έκδηλο γεγονός ιδιαίτερα στην περίπτωση 

αποφάσεων οι οποίες διέπονται από υψηλή συμμετοχικότητα πελατών και αντίληψη 

του κινδύνου, στον βαθμό που δεν υφίστανται διαθέσιμες πηγές πληροφοριών. Υπό 

τα πλαίσια αυτά, τα απευθείας σύνδεση σχόλια, φωτογραφίες και βίντεο των άλλων 

πελατών είναι σε θέση να βοηθήσουν τη λήψη αποφάσεων (Schindler και Bickart 

2005). Επιπλέον, και σε αυτό το στάδιο της αναζήτησης πληροφοριών, content 

communities, όπως το YouTube δύνανται να κατασταθούν μέσα για να βρουν 

έμπνευση για νέους προορισμούς. Σε γενικές γραμμές, στο στάδιο προ-ταξιδίου, οι 

πελάτες προχωρούν σε αναζήτηση πληροφοριών για την διαμονή και την μεταφορά, 

ωστόσο όλο και περισσότερο το περιβάλλον του Διαδικτύου έχει αναχθεί σε τόπο 

όπου οι άνθρωποι αναζητούν και άλλα βιωματικά ταξίδια και προϊόντα (αξιοθέατα, 

καταστήματα και εστιατόρια στον προορισμό) ( Fotis et al 2012, Xiang et al. 2014).  

Εκτενώς, κριτικές πελατών σχετικά με ταξιδιωτικά γραφεία (Καταλύματα, 

εστιατόρια, προορισμοί) είναι πλούσιες πηγές πληροφοριών που βοηθούν τους 

ταξιδιώτες να προσδιορίσουν ομάδα εναλλακτικών λύσεων (Fotis et al. 2012). Global 

Positioning Systems (GPS) τεχνολογίες επιτρέπουν στους πελάτες να μετακινηθούν 

εύκολα όταν φτάσουν στον προορισμό τους χρησιμοποιώντας χάρτες και άλλες 

εφαρμογές των smartphones τους. Το γεγονός αυτό δύναται να μειώσει την ανάγκη 

εύρεσης πληροφοριών σχετικά με την τοπική συγκοινωνία και οδηγούς της πόλης 

πριν από την αναχώρηση. Μια πρόσφατη μελέτη του Xiang et al. (2014) επιβεβαιώνει 

την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ψάχνουν για πληροφορίες σχετικά με 

το προορισμό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και όχι στη φάση του σχεδιασμού 

ταξιδιού. Ωστόσο, οι πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικά με "δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν" είναι ένα 

βασικό ζήτημα, τόσο κατά την αναζήτηση του προορισμού όσο και των 

συνακόλουθων σταδίων σχεδιασμού ταξιδιών. 

Η Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ), έχει επεκτείνει το ποσό των εναλλακτικών 

λύσεων για τους ταξιδιώτες και την δυνατότητα να συγκρίνουν πιο εύκολα τις 

τουριστικές προσφορές. Στην περίπτωση που οι πελάτες εκτεθούν σε γνωστική 

ασυμφωνία αν η πληροφορία που επιλέγεται είναι ασυμβίβαστη με τις πεποιθήσεις 

τους ή απλά ενέχει το χαρακτηριστικό της αβεβαιότητας σχετικά με την επιλογή, τα 

social media δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου ο ταξιδιώτης 

να καταλήξει στην απόφαση (Fotis et al. 2012). 
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2.2.2 Κατά τη διάρκεια- Φάση του Ταξιδιού  

Οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να αναζητούν πληροφορίες και να λαμβάνουν 

αποφάσεις, επίσης, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Χρησιμοποιούν πολλαπλές 

συσκευές  (κυρίως smartphones) (Expedia, ComScore-Expedia Media Solutions 

2013), ενώ κύρια δραστηριότητα είναι η γενική αναζήτηση για πληροφορίες σχετικά 

με: τον καιρό / κλίμα, εστιατόρια / αξιολογήσεις, δραστηριότητες (Expedia, 

comScore 2013) .Ψάχνοντας για πληροφορίες στα social media κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού ενδεχομένως να αποσκοπεί στην μείωση της αντίληψης του για τον κίνδυνο 

και την αντίστοιχη επιθυμία αύξησης της ασφάλειας (Schroeder και Penninghton-

Gray 2014). Ειδικότερα, επιχειρηματίες ταξιδιώτες χρησιμοποιούν εφαρμογές για 

κινητά και ιστοσελίδες ώστε να λάβουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με 

μετακινήσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Το App «Hotel Tonight» της Booking.com 

δημιουργήθηκε με στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης των ταξιδιωτών να 

εντοπίσουν τάχιστα ένα ξενοδοχείο σε κοντινή απόσταση. Το σύστημα κρατήσεων 

του App έχει ήδη οριστεί στην "αποψινή νύχτα" και οι χρήστες πρέπει μόνο να 

αποφασίσουν την κατάταξη σύμφωνα με την δημοτικότητα, την εγγύτητα, την τιμή 

και αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύντομων 

μηνυμάτων υπηρεσίας (SMS) επιτρέπουν στους ανθρώπους να μοιράζονται κείμενο, 

φωτογραφίες και βίντεο. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τις 

δραστηριότητες αυτές, εφόσον στην πραγματικότητα, πολλοί ζητούν από τους 

χρήστες γενικά να μοιραστούν "τι κάνουν εκείνη τη στιγμή" με το δίκτυο των φίλων : 

μια θέση στο Facebook ή ένα νέο PIN στο Pinterest με τις φωτογραφίες της θέας που 

παρακολουθούν ή το τυπικό πιάτο που δοκιμάζουν αποτελούν παραδείγματα. Στον 

βαθμό που οι τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με οπτική (φωτογραφίες 

και βίντεο) αποστέλλονται από κινητά τηλέφωνα ή αναρτώνται σε κοινωνικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, μετασχηματίζονται σε είδος «νέου καρτ-ποστάλ» 

δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια συναισθηματική σύνδεση με τον 

προορισμό. (Cox et al. 2009) 

2.2.3 Φάση μετα-ταξιδιού 

Σύμφωνα με μελέτη της comScore (2013) η οποία διεξήχθη σε δείγμα από 

σκανδιναβούς ταξιδιώτες που επιστρέφουν από την Μαγιόρκα, το 45% των 

ταξιδιωτών μετά το ταξίδι προβαίνουν στην δημοσίευση σχετικού περιεχομένου του 

ταξιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε on line reviews. Συγκεκριμένα, οι 

ταξιδιώτες με την επιστροφή τους, αξιολογούν την ποιότητα του συνόλου του 

ταξιδιού που έχουν βιώσει και αναπτύσσουν μια συνολική κρίση της ικανοποίησής 

τους. (Schroeder και Penninghton-Gray 2014) 
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2.3 Μετάδοση της ταξιδιωτικής εμπειρίας στα Social Media 

2.3.1 Τουριστική Εμπειρία- «Sharing» και Storytelling 

Κατά τη διάρκεια της ταξιδιωτικής εμπειρία τους, οι τουρίστες έχουν την δυνατότητα 

να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες τις οποίες, με την σειρά τους, μπορού να τις 

διηγηθούν (από κοινού με) τους άλλους ως αναμνήσεις. Στο τουριστικό σύστημα, 

ιστορίες δύνανται να παραχθούν σε διάφορα επίπεδα: ιστορίες των κατοίκων 

(παραδόσεις, κληρονομιά), προορισμούς (ιστορία, πολιτισμός), του τουριστικού 

προσωπικού (ξενοδοχοϋπάλληλοι, ξεναγοί) και των άλλων τουριστών στον 

προορισμό (Moscardo 2010).  

Η δράση της αφήγησης ιστοριών ως διαδραστική τέχνη, περιλαμβάνει μια αμφίδρομη 

αλληλεπίδραση με τους ακροατές να έχουν ενεργό ρόλο, όντας συν-δημιουργοί της 

ιστορίας και τον αφηγητή να φιλτράρεται από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά 

(εμπειρία του παρελθόντος, πεποιθήσεις). Ορισμένοι μελετητές διαπίστωσαν ότι 

γενικά η WOM (word-of-mouth) επικοινωνία εκφράζεται στην αφηγηματική μορφή 

μιας ιστορίας (Delgadillo και Escalas 2004). Η δομή αυτή δημιουργεί έκπληξη και 

συναισθηματική εμπλοκή η οποία συσχετίζεται άρρηκτα με την τουριστική εμπειρία 

και λιγότερο με μια απλή πρόσωπο-με-πρόσωπο σύσταση (Solnet et al 2010, Fontana 

2013). Επιπλέον, η επαναληπτική θετική WOM για μια ταξιδιωτική εμπειρία (που 

προφανώς περιλαμβάνει τους προορισμούς, τα ταξίδια φορείς) μπορεί πραγματικά να 

γίνει μια «ιστορία» (λαογραφικό), που μπορεί να πει ο καθένας, ακόμη και κάποιοι 

που δεν είχαν ποτέ αυτή την εμπειρία (Solnet et al. 2010). Με την ανάπτυξη των ΤΠΕ 

στον τομέα του τουρισμού, παρατηρείται έκρηξη των αφηγηματικών συζητήσεων στα 

κοινωνικά δίκτυα. Οι ταξιδιώτες μπορούν σε πρώτη φάση να ακούσουν ιστορίες από 

άλλους τουρίστες ή ταξιδιωτικούς φορείς, να εκτελέσουν τη δική τους και να την 

μοιραστούν με άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επηρεάζοντας 

συμπεριφορές και ,συντοχρόνως, την αξία και την εικόνα της μάρκας του τουρισμού  

(Schindler και Bickart 2005, Doh et al 2009). 

Οι Tung και Ritchie (2011) προσδιόρισαν τέσσερις διαστάσεις που επιτρέπουν στην 

εμπειρία να καταστεί αξιομνημόνευτη: 

 πρότυπα που αναφέρονται στην συναισθηματική εμπλοκή με την εμπειρία: τα 

θετικά συναισθήματα επανέρχονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε συσχέτιση με 

την αρνητική εμπειρία. Βάσει θετικών συναισθημάτων, οι ταξιδιώτες 

θεωρείται πιο πιθανό να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 

εμπειρία τους 

 προσδοκίες, στον βαθμό που παρουσιάζεται ένα απροσδόκητο γεγονός 

(έκπληξη) το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί, δύναται να ενισχύσει την 

ανάκληση μιας συγκεκριμένης εμπειρίας 

 συνέπειες που αφορούν στα πιθανά αποτελέσματα του ταξιδιού. 

Αναλυτικότερα, κοινωνικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της εμπειρίας (φιλία, αγάπη), πνευματική ανάπτυξη που αποκτήθηκε χάρη 
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στην επίσκεψη (μαθαίνοντας την ιστορία και την κουλτούρα ενός 

προορισμού) και αυτο-ανακάλυψη (μια αλλαγή στην κατάσταση του νου του 

ταξιδιώτη μετά την εμπειρία η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

 επανάκτηση που αναφέρεται στην προσπάθεια που γίνεται από τους 

ταξιδιώτες να θυμηθούν τις τουριστικές εμπειρίες. Δύνανται να βοηθηθούν 

από μια φωτογραφία, ένα βίντεο και μια ιστορία. 

Ως εκ τούτου, μια αξέχαστη και συναρπαστική εμπειρία μπορεί εύκολα να ανακτηθεί 

από τη μνήμη ως απόρροια του storytelling. 

2.3.2 Κίνητρα μετάδοσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας 

Οι κύριες ομάδες κινήτρων που αναφέρονται στη διάδοση της ταξιδιωτικής εμπειρίας 

συνίστανται στα community related και τα εγωκεντρικά κίνητρα. Η πρώτη ομάδα 

σχετίζεται με το σκοπό της προστιθέμενης αξίας στην κοινότητα. Εκτενώς, έχει ως 

πρόθεση να βοηθήσει τους  πελάτες τους για την ευνοϊκή τους εμπειρία (Sundaram et 

al 1998, Cheng et al 2006,. Yoo και Gretzel 2011) και, συντοχρόνως, «να δώσει κάτι 

σε αντάλλαγμα» προς την εταιρεία για την θετική αυτή εμπειρία (Sundaram et al 

1998, Cheung και Lee 2012). Το επίπεδο της online αλληλεπίδρασης και της 

εμπλοκής των ανθρώπων αλλάζει σύμφωνα με το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους σε σχέση με τα άλλα μέλη. Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να 

συμμετάσχουν και να αλληλεπιδρούν με τα μέλη της κοινότητας, αλλά με 

διαφορετικό τρόπο συμμόρφωσης προς το είδος της μάρκας της κοινότητας: στις 

κοινότητες των καταναλωτών, η πρόθεση συσχετίζεται με την συμπάθεια προς το 

εμπορικό σήμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ στις κοινότητες εμπόρων, οι 

κύριοι στόχοι είναι η ευθύνη της μάρκας (Lee et al. 2012). Η αίσθηση του ανήκειν 

που παράγεται μέσω της ενεργού συμμετοχής σε μια ταξιδιωτική κοινότητα μπορεί 

να αυξήσει τη δράση της ανταλλαγή γνώσεων . Επιπλέον, το WOM δίνει την 

δυνατότητα στους ανθρώπους να ασκούν συλλογική δύναμη διαμέσου της κριτικής 

και των καταγγελιών). Σε αυτή την περίπτωση, οι αρνητικές ανατροφοδοτήσεις 

αναφέρονται σε δυσμενείς εμπειρίες και έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τους άλλους 

ανθρώπους από την αγορά του προϊόντος. Οι πελάτες μπορούν να έχουν μια στάση 

επιθετική ή μια πιο μετριοπαθή συμπεριφορά που αποσκοπεί να προειδοποιήσει 

άλλους καταναλωτές για τον κίνδυνο του προϊόντος ή υπηρεσίας. (Cheng et al. 2006). 

Η δεύτερη ομάδα που αφορά στα εγωκεντρικά κίνητρα, επικεντρώνεται στην οnline 

ανταλλαγή που θα μπορούσε να έχει ως στόχο την απόκτηση σεβασμού και την 

αναγνώριση. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες δημοσιεύουν με στόχο να εκλάβουν 

μια ανεπίσημη ή επίσημη έγκριση για τις ανατροφοδοτήσεις τους. Εκτενέστερα, η 

άτυπη έγκριση προέρχεται από ιδιωτική ή δημόσια απευθείας συνομιλία, ενώ η 

επίσημη έγκριση χορηγείται από ένα σύστημα κατάταξης που αποδίδει ένα 

αποτέλεσμα ή μια κατάσταση σε κάθε κριτική (συνεισφέροντα εμπειρογνώμονα), 

σύμφωνα με τη χρησιμότητα της ανατροφοδότησης. Η συμπεριφορά αυτή έχει τις 

ρίζες της στην ανάγκη απόκτησης φήμης σε μια πλατφόρμα απόψεων των χρηστών 

(Lampel και Bhalla 2007,Gretzel και Yoo 2008, Munar 2010), ή στην πρόθεση να 

αποκτηθεί μια επιβράβευση από τον φορέα εκμετάλλευσης που διαχειρίζεται την 
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πλατφόρμα με ,εν γένει, οικονομικό όφελος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες 

επιθυμούν να ορίσουν ένα τρίτο πρόσωπο που μεσολαβεί στις αλληλεπιδράσεις του 

με τις εταιρείες (τα μέλη του προσωπικού για τη διαχείριση των παραπόνων) είτε 

επιδιώκουν να διεγείρουν άλλους για την παροχή συμβουλών σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το 

σχεδιασμό των διακοπών (λειτουργικά οφέλη) (Wangκαι Fesenmaier 2004). 

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν την πρόθεση να αποκατασταθεί η 

ισορροπία διαμέσου μιας εξαιρετικά ικανοποιητικής εμπειρίας (θετικό σχόλιο) ή, 

αντίθετα, εξαιρετικά αρνητικής ανάδρασης. Συνεπώς, eWOM επικοινωνίες 

δύνανται να εστιάζουν στον περιορισμό της απογοήτευσης, την ανταλλαγή 

ευχάριστων συναισθημάτων και ευφορίας με άλλα άτομα και, γενικότερα, τον 

«ηδονισμό» της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, σύμφωνα με 

μελέτες της Yoo και Gretzel (2008, 2011) το επίπεδο του εισοδήματος των 

ταξιδιωτών, η εθνικότητα, ο πολιτισμός, η ηλικία, συμμετοχή, καθώς και η 

προσωπικότητα θεωρούνται παράγοντες-κλειδιά εφόσον επηρεάζουν την κοινωνική 

χρήση των μέσων και την εμπλοκή των χρηστών. 
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Κεφάλαιο 3 

Επιπτώσεις των Social Media στους Τουριστικούς 

Προμηθευτές και τα Ξενοδοχεία   

 

3.1 Social Media Προσεγγίσεις  

Οι καταναλωτές αισθάνονται πιο ενεργά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όταν είναι 

σε θέση να υποβάλουν feedback, εφόσον αποκτούν αίσθηση της κοινότητας. Υπό το 

πρίσμα αυτό, οι ανοικτές επικοινωνίες ενθαρρύνονται και η εμπλοκή του πελάτη 

ενισχύεται. Επιπρόσθετα, τα άτομα είναι πιο πιθανό να επικοινωνούν μέσω του word-

of-mouth και κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όταν είναι αυτοί που 

ασχολούνται με το προϊόν, την υπηρεσία, ή ιδέα. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι θέλουν 

να αισθάνονται ιδιαίτεροι, «ειδικά» συναισθήματα δύνανται να παραχθούν με την 

προσφορά προϊόντων, πληροφοριών και ειδικών προσφορών που είναι διαθέσιμα 

αποκλειστικά για ένα υποσύνολο καταναλωτών. 

3.1.1 Στρατηγικές των brand στα social media:  

Γιατί οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν πως οι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ που 

κατευθύνονται προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συνεχώς αυξανόμενοι, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι τα brand ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την 

παρουσία τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσκοπώντας στην αλληλεπίδραση 

με τους followers, την παροχή βοηθείας στην διαμόρφωση των εμπειριών τους και 

στην αξιοποίηση της «φωνής» των οπαδών για ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά 

(Lipsman et al., 2012). 

Η στροφή προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύναται να ερμηνευτεί βάσει των 

κάτωθι παραγόντων (Gillin, 2007): 

 Μείωση του ποσοστού ανταπόκρισης 

 Οι καταναλωτές αγνοούν συμβατικά εργαλεία μάρκετινγκ, όπως πανό και e-mail 

διαφημίσεις λόγω αδιαφορίας και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. 

 Τεχνολογικές εξελίξεις 

 Η ανάπτυξη υποδομών ΙΤ, νέα εργαλεία, και ο αυξανόμενος online πληθυσμός 

συμβάλλουν στην ελκυστικότητα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. 

 Δημογραφικές μεταβολές 

 Οι χρήστες, κυρίως νεαρής ηλικίας, έχουν επικεντρωθεί πλέον στην on line σύνδεση 

με την  χρήση των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης να έχει περιοριστεί. 

 Προτιμήσεις των καταναλωτών 

 Η εμπιστοσύνη κρίνεται πρωταρχικός παράγοντας  για το διαδίκτυο με τους χρήστες 

να εμπιστεύονται τους φίλους και τους άλλους χρήστες του διαδικτύου παραπάνω 

από τις επιχειρήσεις. 
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 Χαμηλό κόστος 

 Μια viral διαφημιστική καμπάνια δύναται να παράγει περισσότερο αφοσιωμένους 

πελάτες εν συγκρίσει με μια τηλεοπτική καμπάνια, σε πολύ χαμηλότερο κόστος. 

Υπό το πρίσμα αυτό, Οι Διευθυντές Μάρκετινγκ είναι σε θέση να επωφεληθούν 

πλήρως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας τρόπους με τους οποίους τα 

μέσα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων και στην υποστήριξη των 

στρατηγικών μάρκετινγκ. 

Προτάσεις  σχετικά με τα κίνητρα, τα αναμενόμενα οφέλη και τους στόχους  που 

σχετίζονται με τη χρήση των social media δύνανται να συνοψιστούν ως εξής: 

 Τα brands είναι σε θέση να αναπτύξουν αποτελεσματικά και να ενισχύσουν 

τις σχέσεις τους με τους πελάτες (Bartlett, 2010, Hackworth και Kunz, 2010). Τα 

κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όχι μόνο  εντείνουν  την υπάρχουσα σχέση 

επιχείρησης-προς-πελάτη και  πελάτη-προς-επιχείρηση, αλλά δημιουργούν και νέες 

παραλλαγές σε συμβατικές επιλογές, αυξάνοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να 

αλληλεπιδρούν στο διάλογο εταιρείας-πελάτη, ενισχύοντας τις διαβιβάσεις. 

 Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τους πολυάριθμους 

χρήστες  σε ταχύτατο χρόνο, γεγονός που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί 

(Dong-Hun, 2010, Newman, 2003). Τα Social Media δημιουργούν ένα δίκτυο- 

«μικρόκοσμο» όπου το περιεχόμενο διανέμεται σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων και 

προϋποθέτει ελάχιστα βήματα για την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ γιγαντώνουν την 

φήμη της μάρκας (Fanion,2011). 

 Η ανάπτυξη σχέσεων στα κοινωνικά δίκτυα θεωρείται εφικτό να ενισχύσει τις 

πωλήσεις και την κερδοφορία. Η επισκεψιμότητα στα μέσα ενδέχεται να δώσει σε 

αύξηση των online πωλήσεων.  Ωστόσο, απόρροια της συνεχούς εξέλιξης των 

πλατφόρμων social media και των πολλαπλών εφαρμογών που προσφέρουν, οι 

εταιρείες πειραματίζονται διαρκώς δοκιμάζοντας ποικίλους τρόπους χρήσης των 

social media παρακολουθώντας, συντοχρόνως, τη χρήση τους από τους ανταγωνιστές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα οφέλη που προσφέρουν τα social media για τις 

επιχειρήσεις, υφίστανται ορισμένοι κίνδυνοι που συνδέονται άρρηκτα με την χρήση 

τους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις κατά 

τις οποίες αρνητικά σχόλια χρηστών αναρτώνται στο Facebook (Dekay, 2012). Η 

αναποτελεσματική διαχείριση τέτοιων καταστάσεων δύναται να οδηγήσει σε 

αρνητικό WOM μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά 

συνέπεια,  πρόκληση για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα social media 

κρίνεται η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών ως απάντηση σε μη επιθυμητές 

συμπεριφορές ή σχολιασμούς των χρηστών, με απώτερο στόχο την αποφυγή 

αρνητικών επιπτώσεων στην εικόνα της μάρκας της επιχείρησης και των πωλήσεων 

(Corstjens και Umblijs, 2012). 
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3.1.2 Focus on Customer «Engagement» 

Πριν  από την ανάλυση των διαφόρων προσεγγίσεων που ακολουθούνται από τις 

τουριστικές εταιρίες και ξενοδοχειακές μονάδες που προβαίνουν στην χρήση των 

social media, είναι χρήσιμο να εξεταστεί σε βάθος το θέμα της εμπλοκής του 

ταξιδιώτη. 

Η ανάπτυξη της πληροφορικής, από το Web 1.0 στο Web 2.0, έχει δημιουργήσει μια 

αλλαγή στον τρόπο που οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με τους πελάτες στο διαδίκτυο: 

από μονόδρομη επικοινωνία η οποία στοχεύει κυρίως στο να δίνει πληροφορίες, 

προσπαθούν να δημιουργήσουν αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια μιας αμφίδρομης 

επικοινωνίας που διέπεται από δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων και δέσμευση 

πελατών. Ειδικότερα, οι εφαρμογές των social media επιτρέπουν να οικοδομηθούν 

εύκολα σχέσεις με τους πελάτες (πίστη) με προοπτικές (δημιουργία 

ευαισθητοποίησης). Ωστόσο, η εμπλοκή του πελάτη επεκτείνει την παραδοσιακή 

έννοια του μάρκετινγκ σχέσεων (Brodie et al. 2011) και διαφαίνεται να υπερβαίνει 

την ευαισθητοποίηση, την αγορά, την ικανοποίηση, τη διατήρηση και πίστη »(Sashi 

2012) . Αναλυτικότερα, δύναται να οριστεί ως «μια ψυχολογική κατάσταση που 

προκύπτει από την διαδραστική, συν-δημιουργική εμπειρία του πελάτη με ένα 

κομβικό παράγοντα / αντικείμενο (ένα εμπορικό σήμα)» (Brodie et al. 2011). Ως εκ 

τούτου, οι εταιρείες οφείλουν να επικεντρωθούν στην ικανοποίηση των πελατών με 

την παροχή ανώτερης αξίας από τους ανταγωνιστές για την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και τη δέσμευση σε μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ των αγοραστών 

και των πωλητών (Sashi 2012). 

 Η εμπλοκή του πελάτη επηρεάζει τη μακροχρόνια συμμετοχή των πελατών, αυξάνει 

την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στο brand (So, et al. 2012) που με την σειρά 

της επιφέρει θετική eWOM στην κοινότητα καταλήγοντας να ενισχύσει περαιτέρω 

την εμπλοκή της κοινότητας. Επιπροσθέτως, αφοσιωμένα μέλη έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές προς την εταιρεία / 

μάρκα / προϊόν, εφόσον μπορούν να δώσουν ιδέες για τη δημιουργία νέων προϊόντων 

ή υπηρεσιών (Σιγάλα et al. 2012), τη βελτίωση της εικόνας της μάρκας και τη φήμη 

μέσω της δραστηριότητας WOM αυξάνοντας τις αγορές. Με βάση τα πιθανά οφέλη 

που η εμπλοκή του πελάτη μπορεί να παράγει, ταξιδιωτικές εταιρείες και 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλούνται να χρησιμοποιούν το σωστό μίγμα των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να «πολλαπλασιάζουν» τις προοπτικές εμπλοκής. Ο 

βαθμός των σχέσεων ανταλλαγής και το συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ πελατών-

επιχειρήσεων και μεταξύ των πελατών δύναται να μεταβάλλεται με την πάροδο του 

χρόνου. Υφίστανται διάφορα στάδια από τα οποία διέρχονται οι ενδιαφερόμενοι 

μέχρι να καταλήξουν στο στάδιο εμπλοκής (Sashi 2012) τα οποία συνίστανται στην 

σύνδεση, αλληλεπίδραση, την ικανοποίηση, τη διατήρηση, τη δέσμευση, την 

υπεράσπιση και τέλος την εμπλοκή (κύκλος εμπλοκής του πελάτη) η οποία 

παρουσιάζεται όταν και οι δύο πλευρές θεωρούνται  συναισθηματικά και σχεσιακά 

ισχυρές. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  προσφέρουν στους ταξιδευτές την 
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ευκαιρία να δημιουργήσουν συναισθηματικούς δεσμούς και στενές σχέσεις  

επιτυγχάνοντας συντοχρόνως προοπτική για μεγαλύτερη εμπλοκή. Δραστηριότητες 

όπως η δημιουργία ενός εταιρικού blog, η δημοσίευση περιεχομένου σε content 

communities ή wikis και ύπαρξη tαξιδιωτικών blogs, μολονότι  έχουν διαφορετικούς 

στόχους, με σωστή διαχείριση από πλευράς επιχείρησης, δύναται να συμβάλλει στην 

θεμελίωση μακροχρόνιων σχεσιακών δεσμών με το κοινό. 

 

Σχήμα 3: Social media approaches, Sashi 2012 

 

Στη βάση των προαναφερόμενων δύο μεταβλητών (βαθμός δέσμευσης ταξιδιωτών 

και επίπεδο ολοκλήρωσης μεταξύ των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

των επιχειρηματικών στρατηγικών), οι ακόλουθες τέσσερις προσεγγίσεις δύνανται να 

προσδιοριστούν ώστε να περιγραφεί πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες τα κοινωνικά 

μέσα ενημέρωσης: 

 η παρουσία των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

 τα έργα των κοινωνικών μέσων  

 έκκληση για δράση  

 Κοινωνικό Management Σχέσεων με τους πελάτες (Social Customer Relationship 

Management- CRM) 

Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις μπορούν να θεωρηθούν ως τέσσερα βήματα από ένα 

συνεχές που οδηγεί τις εταιρείες από την απλή ύπαρξη των social media σε μια 

πλήρως ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο να «μαθαίνει» από τους πελάτες και 

,ταυτοχρόνως, να δημιουργεί την εμπλοκή. Γενικότερα, το πρώτιστο στάδιο μιας 

στρατηγικής social media συνίσταται στην «παρουσία των κοινωνικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης» με τις εταιρείες να επικεντρώνονται στην αναγνωρισιμότητα 

της μάρκας και δημιουργίας περιεχομένου για να υποστηρίξει τις υπάρχουσες 

στρατηγικές μάρκετινγκ. Σε αντίστοιχη συσχέτιση, δεν θεωρείται εφικτή η ανάπτυξη 

μετρήσεων για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των στρατηγικών. Η 

ανάπτυξη των έργων των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για πολλαπλά μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης, αποσκοπεί στο να προσελκύσει τους χρήστες μέσω της 

αμφίδρομης αλληλεπίδρασης και συνομιλιών. Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες σε 

αυτή την φάση αναπτύσσουν τα δικά τους blogs και καθίστανται πιο δραστήριες 

εφόσον προχωρούν σε παρακολούθηση της εταιρικής φήμης στο διαδίκτυο μέσω 

analytics (Facebook Insights, Google Analytics, TripAdvisor, κλπ) είτε απαντώντας 

απευθείας σε κριτικές (TripAdvisor). Η τρίτη προσέγγιση των social media, 

αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο για την «πρόσκληση σε δράση» από 

πλευράς των χρηστών οδηγώντας τους σε αγορές (online ή offline).  

Ορισμένες ταξιδιωτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  αναπτύσσουν διαγωνισμούς 

ή ειδικές προσφορές και προβάλλουν ενέργειες όπως «κράτηση τώρα», λειτουργίες 

που επιτρέπουν στους πελάτες να προβούν σε απευθείας κράτηση διαμέσου 

κοινωνικού περιβάλλοντος των μέσων με τη βοήθεια ενός ειδικού plug-in. Πρόκειται 

για προσέγγιση που καθιστά τα social media διαύλους επικοινωνίας στην στρατηγική 

μάρκετινγκ. Η τέταρτη προσέγγιση η οποία αποκαλείται «Social CRM», 

αντιλαμβάνεται τα social media πλήρως ολοκληρωμένες επιχειρηματικές 

στρατηγικές με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καθίστανται πηγές 

πληροφόρησης προφίλ ταξιδιωτών με απώτερο στόχο την ανίχνευση πιθανών 

ευκαιριών ή απειλών που προέρχονται από την αγορά. Η πληροφόρηση που 

απορρέει από την μελέτη των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσε 

να βοηθήσει ταξιδιωτικές εταιρίες και ξενοδοχειακούς ομίλους να αναπτύξουν 

στοχευμένες  «push» στρατηγικές είτε να κατανοήσουν τις καταλληλότερες 

επιχειρησιακές στρατηγικές διαχείρισης καναλιού. Η συγκεκριμένη δράση της 

συνεχούς μάθησης επιτρέπει στις εταιρείες να δώσουν απαντήσεις και υπηρεσίες σε 

πραγματικό χρόνο, ευθυγραμμίζοντας τις στρατηγικές τους με αυτές των 

ανταγωνιστών, ενώ παρέχει την δυνατότητα συντονισμού με τους χρήστες. Σύμφωνα 

με έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Harvard Business Review για το 2010, μολονότι 

διαπιστώθηκε ότι το 79% των εταιρειών χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να 

χρησιμοποιήσουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν έχουν πλήρη επίγνωση των τρόπων για τη 

βέλτιστη χρήση τους. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε επί του 

παρόντος ότι έχει σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (85%) και ότι το χρησιμοποιεί 

για την προώθηση εμπορικών σημάτων, προϊόντων και άλλων υπηρεσιών (87%) ή να 

παρέχει στους πελάτες έναν τρόπο για να αλληλεπιδρούν (76%). Πολλές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν τα social media ως μονόδρομο ροής μηνυμάτων μάρκετινγκ αντί για 

τρόπο δημιουργίας συνομιλιών με τους καταναλωτές και τις προοπτικές που 

απορρέουν. Τέλος, μόνο το 23% χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή των social media 

ως εργαλεία και μόνο το 5%  ορισμένες μορφές ανάλυσης συναισθήματος του 

πελάτη. 
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3.2 Customer Relationship Management (CRM) 

Ο όρος CRM χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο τεχνικών, συνήθως 

λύσεων πληροφορικής που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη. (Ryals και Payne 2001, Payne και frow 2005). Ως εκ 

τούτου, το CRM ενώνει το δυναμικό του μάρκετινγκ σχέσεων και της πληροφορικής, 

με στόχο να «συλλέξει, να αναλύσει και να αξιοποιήσει την γνώση για τη δημιουργία 

εξατομικευμένων υπηρεσιών και εμπειριών που επιλύουν μεμονωμένα προβλήματα 

των πελατών»(Σιγάλα και Χρήστου 2006). Με την εκμάθηση των αναγκών, των 

χαρακτηριστικών και του προφίλ των πελατών, οι εταιρείες μπορούν να 

προσαρμόσουν αυτή τη δυναμική. Στην πράξη, απαιτείται λειτουργική ενσωμάτωση 

των διαδικασιών, των ανθρώπων, λειτουργιών και δυνατοτήτων μάρκετινγκ που 

ενεργοποιείται μέσω πληροφοριών και τεχνολογικών εφαρμογών "(Payne και frow 

2005). Επιπλέον, ένα σύστημα πληροφόρησης πρώτης γραμμής κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό για την αποτελεσματικότητα των CRM στρατηγικών. Στην πράξη, η 

τεχνολογία CRM βοηθά τις εταιρείες να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές ενέργειες marketing με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας 

διατήρησης κερδοφόρων σχέσεων με τους πελάτες. 

3.3 Electronic Customer Relationship Management στον 

χώρο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας  

Ο όρος Ηλεκτρονική  Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (eCRM) έχει επινοηθεί για να 

καθορίσει τη διαχείριση των σχέσεων με τη βοήθεια των λύσεων πληροφορικής ή 

διαδικτύου (Σιγάλα και Χρήστου 2006), ενώ αποβλέπει στην επίτευξη συνομιλιών 

συνεργασίας ώστε οι χρήστες να αναχθούν σε συμπαραγωγούς εμπειρίας. Η ορθή 

στρατηγική Κοινωνικού CRM δύναται να δημιουργήσει ενδιαφέροντα οφέλη για τις 

ταξιδιωτικές εταιρείες και ξενοδοχειακούς οργανισμούς που συνίστανται στην 

αύξηση της αξίας που προσφέρεται στους ταξιδευτές, στον περιορισμό των εξόδων 

διαφήμισης, ενθάρρυνση της πίστης και την προώθηση ευνοϊκού word-of-mouth 

(WOM). Οι εφαρμογές CRM για τον τουρισμό και την φιλοξενία έχουν μελετηθεί 

τόσο από επιστημονικούς ερευνητές όσο και από επαγγελματίες του κλάδου. Οι Gan 

et al. (2006) ερεύνησαν τον ξενοδοχειακό τομέα της Σιγκαπούρης, με στόχο να 

μελετήσουν την συμβολή της χρήσης του Διαδικτύου  στη διαχείριση των σχέσεων με 

τους τουρίστες. Εκτενώς, η ταξινόμηση CRM προέβλεπε τέσσερα επίπεδα: την 

παροχή πληροφοριών, τη συλλογή δεδομένων, την εξατομίκευση και community 

relationships. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ξενοδοχεία στη Σιγκαπούρη 

βρίσκονταν κυρίως σε στάδιο συλλογής δεδομένων και ότι υπήρχε έκδηλη η τάση 

χρησιμοποίησης στρατηγικών CRM σε συσχέτιση με την κατάταξη της βαθμολογίας 

των ξενοδοχείων σε αστέρια και την διάστασή τους σε αριθμό δωματίων.  
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Εταιρείες που εστιάζουν στην μάρκα (μέλη μιας αλυσίδας ξενοδοχείων) είναι πιο 

πιθανό να υιοθετήσουν και την ανάπτυξη της πληροφορικής (Wang και Qualls 2007, 

Scaglione et al 2005) και να επενδύσουν περισσότερο στα social media για να 

δημιουργήσουν online σχέσεις ως μέσο για την ενίσχυση της μάρκας τους (Lagrosen 

και Josefsson 2011). Οι Villanueva et al. (2008) και Trusov et al. (2009) κατέδειξαν 

πως οι πελάτες που αποκτώνται μέσω  e-WOM εκλαμβάνουν μεγαλύτερη 

μακροπρόθεσμη αξία και σταθερότητα από ό, τι οι πελάτες που αποκτώνται μέσω των 

παραδοσιακών διαύλων εμπορίας, ενώ το eCRM που λειτουργεί από Ελληνικές 

τουριστικές επιχειρήσεις (Σιγάλα 2005) διέπεται από περισσότερο αμυντική παρά 

προληπτική εστίαση στη χρήση των μέσων eCRM. Η ίδια προσέγγιση προέκυψε από 

άλλη μελέτη των Romenti et al. (2011), οι οποίοι εξέτασαν τον σχεσιακό και 

διαλογικό προσανατολισμό των ιταλικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή 

του Μιλάνου. Συνεπώς, λύσεις ΤΠΕ έχουν ευρέως υιοθετηθεί από την ταξιδιωτική 

βιομηχανία, ωστόσο η εμπειρία ποικίλλει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης 

(ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια) καθόσον τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν 

εντατικά το υλικό, το λογισμικό και τη σύνδεση στο Internet για κράτηση των 

υπηρεσιών, ενώ τα εστιατόρια είναι πιο εξοικειωμένα με ηλεκτρονικούς μετρητές 

(Gil-Saura et al. 2012). Οι αναφερόμενες μελέτες που διεξήχθησαν στον ταξιδιωτικό 

τομέα επεσήμαναν πως οι τουρισμοί οργανισμοί, κυρίως μικρού και μεσαίου 

μεγέθους, οφείλουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται απευθείας 

τους χρήστες και να αλληλεπιδρούν με τους ίδιους ώστε να είναι σε θέση να 

ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες και ομίλους.  

 

3.4 Social Media Εξυπηρέτηση Πελατών (SMCC) 

Ένας τρόπος τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την 

διαχείριση των online σχέσεων με τους πελάτες αναφέρεται στην ύπαρξη 

«Κοινωνικών Μέσων Εξυπηρέτησης Πελατών» (SMCC). Αυτό σημαίνει ότι μπορούν  

να παρέχουν customer care & service των πελατών διαμέσου αλληλεπιδράσεων με τα 

social media. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη Nielsen (2012), σχεδόν το 

ήμισυ των ΗΠΑ συνέντευξη των καταναλωτών καταδεικνύει ότι προτιμά τα 

κοινωνικά δίκτυα για να αλληλεπιδράσουν με τα brands και τους παρόχους 

υπηρεσιών (ενημέρωση για τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα, παράπονα για προϊόν / 

μάρκα). Το Facebook καθίσταται το προτιμώμενο κανάλι, ενώ με την ανάπτυξη της 

πληροφορικής οι ανθρώπινες σχέσεις (h-σχέσεις) έχουν αναχθεί σε ολοκληρωμένες 

ηλεκτρονικές σχέσεις (e-σχέσεις) που διεξάγονται στο διαδίκτυο μέσω των 

ιστοσελίδων και των social media. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και υπηρεσίες SMS για τη διαχείριση των 

σχέσεων με τους πελάτες διευκολύνουν τις δραστηριότητες εξυπηρέτησης πελατών. 

Συνεπώς, τα social media έχουν κατασταθεί σημαντικό κανάλι για SMCC, ενώ 

ηλεκτρονική (on-line) και ανθρώπινες σχέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. IT 

πρόοδοι της επικοινωνιακής διαδικασίας δεν υποκαθιστούν τις ανθρώπινες σχέσεις, 

καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση τους. Μια πρόσφατη μελέτη των Aslanzadeh και 
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Keating (2014) διαπίστωσε ότι οι live-chat και βίντεο-συνομιλίες ικανοποιούν την 

ανάγκη για ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ταξιδιωτικοί φορείς αναπτύσσουν πολλαπλά 

συστήματα υποστήριξης πελατών να αλληλεπιδρούν και να διατηρήσουν την επαφή 

με τους χρήστες τα οποία δύνανται να ταξινομηθούν βάσει δύο μεταβλητών: το χρόνο 

(real-time / μη πραγματικό χρόνο) και το είδος της σχέσης (ανθρώπου / ηλεκτρονική). 

Τα social media επικεντρώνονται σε real-time αλληλεπιδράσεις είτε ανθρώπινες είτε 

ηλεκτρονικές. Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις εσωκλείουν τις απλές τηλεφωνικές 

κλήσεις μέχρι κλήσεις Skype και live chat και προσωπικές συναντήσεις με εταιρικούς 

πελάτες, ενώ η ηλεκτρονική αλληλεπίδραση περιλαμβάνει κυρίως εξατομικευμένες 

ειδοποιήσεις και online chat με τη βοήθεια εφαρμογών web και των κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης (Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter) τόσο μέσω των 

ιστοσελίδων όσο και φορητών συσκευών (PC, tablet, Smartphones).  

Αρκετοί προμηθευτές ταξιδιωτικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν ανακοινώσεις social 

media για να κρατήσουν ενημερωμένους τους χρήστες για ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

Άλλοι παραδοσιακοί τρόποι επικοινωνίας με τους πελάτες στο διαδίκτυο είναι τα e-

mails και ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να συμπληρώσουν προσωπικά στοιχεία 

αναμένοντας την λήψη απάντησης. Σε αυτές τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, το 

χρονικό εύρος τίθεται σε μη πραγματικό χρόνο εφόσον ο πελάτης οφείλει να 

περιμένει για να λάβει απάντηση, ενώ στο περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

αποτελεί ζωτικής σημασίας η ταχύτητα της ανταπόκρισης της εταιρείας. Μολονότι οι 

χρήστες του Διαδικτύου γνωρίζουν, κατά την αποστολή e-mail, ότι θα πρέπει να 

περιμένουν κάποιο χρονικό διάστημα για να λάβουν απάντηση (αν όχι για μεγάλο 

χρονικό διάστημα), δεν είναι τόσο επιεικείς στην περίπτωση αιτήματος στα social 

media, καθόσον σε αυτό το πλαίσιο ο πραγματικός χρόνος συνομιλίας θεωρείται 

κανόνας. Επιπροσθέτως, οι νέοι υβριδικοί τρόποι δημιουργίας ημι-ηλεκτρονικών και 

ημι-ανθρώπινων σχέσεων αντιπροσωπεύονται από τα συστήματα αναγνώρισης φωνής 

(Siri), avatars, και ολογράμματα με αντιπροσωπευτικό το παράδειγμα του 

ολογράμματος εικονικού βοηθού σε μεγάλες διεθνή αεροδρόμια. Με την μελλοντική 

βελτίωση του Web 3.0 και της εικονικής νοημοσύνης, τα μέσα αυτά θα 

κατασταθούν πιο ευέλικτη, διαδραστικά και θα είναι σε θέση να αυξήσουν την 

εξατομίκευση (πολλαπλές γλώσσες) χάρη στα διαφορετικά ηχογραφημένα 

σενάρια. Η διαδραστική φύση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, μαζί με 

την ευκαιρία για τη δημιουργία συνομιλιών μεταξύ των ατόμων και των επιχειρήσεων 

σε απευθείας σύνδεση κοινότητες, παρέχει κίνητρο σε ταξιδιωτικές εταιρείες και 

ξενοδοχειακές μονάδες καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών και ικανοποίησης των 

αναγκών τους. Εκτενώς, η Hyatt έχει δημιουργήσει μια ειδική σελίδα Twitter που 

ονομάζεται "Hyatt Concierge" αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα μέλη 

της κοινότητας μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες, συνδρομή, μπορούν να 

διαμαρτύρονται και το "web θυρωρού» απαντά σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιώντας 

μια συνομιλία. Η κύρια διαφορά μεταξύ του Twitter και online chat είναι ότι στην 

πρώτη περίπτωση η συζήτηση είναι δημόσια επιτρέποντας και σε άλλους πελάτες να 

ξεκινήσουν την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή εμπειριών τους. 
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3.5 Δέσμευση των Ταξιδιωτών διαμέσου των Social Media 

Η θέσπιση των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων με τους πελάτες δεν σημαίνει 

απαραιτήτως ότι συμμετέχουν. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

κατανοήσουν ποιές ορθολογικές αποφάσεις θα λάβουν προκειμένου να εξασφαλίσουν 

επιτυχημένη εμπλοκή και προσέγγιση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κοινωνικό μέσο έχει τη δική του γλώσσα και κανόνες. 

Αυτό που λειτουργεί στο Facebook, δεν συνταιριάζει απαραίτητα και στο Twitter, 

ενώ η διάδοση των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζει περαιτέρω τη 

σημασία να βελτιωθεί η κοινωνική γνώση  και επίγνωση των μέσων ενημέρωσης.  

Κατ 'αρχάς, το πρώτο βήμα αποτελεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών της εταιρείας 

και των αγορών-στόχων ώστε να κατανοήσουν τα προτιμότερα μέσα ενημέρωσης. Εν 

συνεχεία, βάσει της διάθεσης εταιρικών πόρων (προϋπολογισμός, προσωπικό), γνώση 

της τεχνολογίας και της τμηματοποίησης των πελατών, η εταιρεία μπορεί να επιλέξει 

εκείνο το «social media mix» το οποίο οφείλει να διαχειρίζεται συνεκτικά με τις 

δράσεις των άλλων επιχειρήσεων. Στα επόμενα τμήματα, θα εξετασθούν πιθανές 

δραστηριότητες που οι εταιρείες μπορούν να αναλαμβάνουν ώστε να επιτευχθεί η 

δέσμευση των ταξιδιωτών μέσω του social media marketing. 

3.5.2 Η αρχή του ήμισυ του παντός: Προσφέροντας «καλή υποδοχή» 

Η πρώτη εντύπωση στους νεοεισερχόμενους στην εταιρική κοινότητα (ένα blog, ένα 

κοινωνικό δίκτυο, ή σελίδα περιεχομένου κοινότητας) είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

το μετέπειτα επίπεδο της αλληλεπίδρασης και της εμπλοκής. Μια καλή αρχή μπορεί 

να ξεπεράσει τα εμπόδια που σχετίζονται με τον προσωπικό χαρακτήρα (συστολή, 

ατολμία) που σταματούν τις αλληλεπιδράσεις και τη δέσμευση. Δεδομένου ότι οι νέοι 

χρήστες γενικά θα ήθελαν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να γνωρίζουν άλλα 

άτομα στην ομάδα, μήνυμα που δίνει μια εισαγωγή της κοινότητας και ζητά μια 

σύντομη προσωπική παρουσίαση, παρέχει κίνητρο στα νέα μέλη να αλληλεπιδρούν 

για πρώτη φορά. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει μηνύματα των άλλων μελών 

της κοινότητας που καλωσορίζουν τον νεοεισερχόμενο και ως εκ τούτου διεγείρουν 

μια συνομιλία. Η απάντηση σε μηνύματα προς νεοεισερχόμενους και σε νέες 

συνδρομές οφείλει να είναι ταχύτατη. Εάν δεν είναι δυνατή η ανταπόκριση σε 

πραγματικό χρόνο (με ίσως μια αυτόματη διαδικασία), η απάντηση ή «καλωσόρισμα» 

θα πρέπει να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν. Η αντίληψη του δικαιώματος 

χρονοπρογραμματισμού απαντήσεων ποικίλλει προφανώς ανάλογα με τον τύπο των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαίως, οι κινητές τεχνολογίες αυξάνουν τις 

προσδοκίες σχετικά με τις απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο αλλά, ταυτόχρονα, 

προσφέρουν στην κοινότητα και τους διαχειριστές νέα μέσα για να παραμένουν 

ενήμεροι για το τι συμβαίνει στα social media, προσφέροντας πρόσθετες ευκαιρίες 

για άμεσες απαντήσεις. Στην περίπτωση που αγενείς και εχθρικές απαντήσεις 
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προέρχονται από άλλα κοινοτικά μέλη, η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ενεργήσει 

ως μεσολαβητής στη συζήτηση προσπαθώντας να αλλάξει τον τόνο της απάντησης 

προκειμένου να απομονωθούν αγενείς ανατροφοδοτήσεις και να ενισχυθεί η αίσθηση 

της κοινότητας και των κοινωνικών δεσμών. 

3.5.2 Προσκαλώντας τους Social Media Χρήστες σε Δράση 

Ένας εύκολος τρόπος δημιουργίας καινοτόμου και ελκυστικού περιεχομένου για την 

κοινωνική συμμετοχή των ενδιαφερομένων ανάγεται στο να κληθούν «σε δράση» 

και, πιο συγκεκριμένα, να διεγερθούν ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μέσα 

από τη δημοσίευση φωτογραφιών, βίντεο και αναρτήσεων. Η συμμετοχή των 

χρηστών δύναται να προκληθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

• το αίτημα να απαντήσει σε ένα ερώτημα («ποια είναι η διάθεσή σας σήμερα;» με τις 

διαφορετικές επιλογές να απεικονίζονται με δύο αστείες εικόνες) 

• το αίτημα να γνωμοδοτήσει («τι προτιμάτε, θάλασσα ή βουνό;») 

• το αίτημα να μοιραστεί φωτογραφίες, βίντεο, ήχο 

• αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό. 

Θέσεις, απόψεις και, γενικά, user-generated περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, στον βαθμό που σχετίζονται με την ταξιδιωτική εμπειρία, ένα εμπορικό 

σήμα, έναν προορισμό, αντιπροσωπεύουν το word-of-mouth και ανάγεται σε πιο 

αξιόπιστο εφόσον προέρχεται από τους χρήστες και δεν δημοσιεύεται από την 

εταιρεία. 

Ένας ιδιαίτερος τρόπος για να ζητήσει η εταιρία τη συμμετοχή των χρηστών στα 

social media θεωρείται το crowdsourcing. Εκτενώς, η επιχείρηση αποσπά ένα 

πρόβλημα ή μια πρόταση σε απευθείας σύνδεση με μια συγκεκριμένη κοινότητα και 

όλα τα μέλη προσφέρουν ιδέες για την επίλυση του προβλήματος ή τη βελτίωση ενός 

έργου (Brabham 2008). Ενδέχεται να αποτελεί αίτημα συνεργασίας που αφορά σε 

νέες ιδέες και προτάσεις για το ξενοδοχείο ή την δημιουργία μιας  νέας διαφημιστικής 

καμπάνιας. Οι νικήτριες ιδέες δύνανται να χορηγηθούν και στη συνέχεια να 

πραγματοποιηθούν από την εταιρεία. Παράλληλα, οι διαγωνισμοί μπορεί να είναι 

πολύ ελκυστικό και χρήσιμο εργαλείο για την δημιουργία των συνομιλιών καθώς 

είναι σε θέση να προκαλέσει ερεθίσματα στους χρήστες για την δημιουργία 

περιεχομένου που εμπλουτίζει το σύνολο της κοινότητας. Αναλυτικότερα, μία 

ξενοδοχειακή αλυσίδα θα μπορούσε να ζητήσει από τους χρήστες των μέσων 

ενημέρωσης (Facebook) να δημοσιεύσουν μία φανταστική ή μη ιστορία αγάπης που 

έλαβε χώρα σε κάποιο από τα ξενοδοχεία της ανά τον κόσμο, με την ωραιότερη 

ιστορία να βραβευθεί με μία δωρεάν διανυκτέρευση. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί 

πιθανούς κοινωνικούς δεσμούς και στην πραγματική ζωή και παράγει νέο 

περιεχόμενο για το μέλλον, καθώς την ημέρα μετά το γεγονός, οι χρήστες που 

κέρδισαν στο διαγωνισμό θα μεταβιβάσουν την εμπειρία τους μέσα από φωτογραφίες 
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του ξενοδοχείου, βίντεο και μηνύματα. Άμεσο αποτέλεσμα θεωρείται η δημιουργία 

υψηλού επιπέδου virality για όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 

κοκ) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον διαγωνισμό. 

3.5.3  Έρευνα στο Facebook για τις Ευρωπαϊκές Ξενοδοχειακές Μονάδες 

Υπό το φως των προηγούμενων προσεγγίσεων κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, η ενότητα αυτή ασχολείται με κάποια χρήσιμα ευρήματα μιας μελέτης 

που πραγματοποιήθηκε από Minazzi και Lagrosen το 2013, προκειμένου να 

διερευνήσουν τη χρήση των social media από τις κύριες ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές 

αλυσίδες. Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2013 με μεθοδολογία 

που συνίστατο στην ανάλυση των σελίδων του Facebook επιλεγμένων ευρωπαϊκών 

ξενοδοχειακών brands με τη βοήθεια 14 αντικειμένων που μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες:  

 την προσβασιμότητα  

 την πληροφόρηση 

 "πρόσκληση για δράση"  

 συνδέσεις   

 απόδοση   (Πίνακας) 

 

Σχεδόν το 48% των θέσεων σχετίζεται με την προώθηση, ενώ καίρια θέματα 

αποτελούν η προώθηση ενός συγκεκριμένου ξενοδοχείου (29%) και του προορισμού 

(28%). Μόνο το 16% των αναρτήσεων συνδέονται με τo περιεχόμενο. Η συνολική 

εντύπωση που προέρχεται από την ανάλυση είναι ότι η πλειονότητα των αναρτήσεων 

πηγάζει από το ίδιο το brand του ξενοδοχείου, κυρίως για την προώθηση των 

ξενοδοχείων της αλυσίδας. Συνεπώς, το Facebook φαίνεται να χρησιμοποιείται 

περισσότερο ως ένα παραδοσιακό εργαλείο μάρκετινγκ και όχι ως μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης που προκαλεί δέσμευση με τους χρήστες. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα 

αποτελέσματα που σχετίζονται με το επίπεδο της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. 

Το 42% των αναρτήσεων ζήτησε user-generated περιεχόμενο, ιδίως για να απαντήσει 
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σε μια ερώτηση και να δώσει τη γνώμη του, ενώ μόνο το 1% των θέσεων ζήτησαν τη 

συνεργασία των χρηστών που θα μπορούσε να αφορά στην δημιουργία συνθήματος 

από πλευράς των χρηστών ή κάτι παρόμοιο. Επιπλέον, μόνο το 1% των 

ξενοδοχειακών brand ανταποκρίνεται στις δημοσιεύσεις ενώ η αλληλεπίδραση με 

τους χρήστες συχνά διακόπτεται από ένα σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (60,4%). 

Επιπλέον, μόνο το 5% των posts παρέχει κάποια συμβουλή ή ένα σχόλιο για κάτι 

διαφορετικό από ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο της αλυσίδας. Κατά συνέπεια, η 

δυνατότητα της εμπλοκής περιορίζεται με πιθανή αιτία αυτής της συμπεριφοράς να 

είναι η έλλειψη δέσμευσης για τη δημιουργία αλληλεπίδρασης συνδυαστικά με την 

πεποίθηση ότι αστείες εικόνες ή εκπληκτικές φωτογραφίες (προτιμώμενο 

περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε ποσοστό 55%) επαρκούν για να δημιουργήσουν 

εμπλοκή. Η ανάλυση της καταμέτρησης των μετρήσεων υποστηρίζει τα ευρήματα 

που σχετίζονται με την έλλειψη αλληλεπίδρασης και της εμπλοκής με τους χρήστες. 

Στην πράξη, παρατηρείται μια σημαντική διαφορά μεταξύ του αριθμού των "like" και 

του αριθμού των ατόμων που «μιλούν γι’ αυτό». Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως τα 

ξενοδοχειακά brands δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται από τους άνθρωποι στους οποίους αρέσει η σελίδα, εντούτοις, δεν 

αλληλεπιδρούν με το brand. Οι απαντήσεις σε αναρτήσεις των χρηστών και η 

προσδοκία συνεργασίας μαζί τους λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους, θα 

αποτελούσαν τονωτικές ενέργειες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υψηλότερο 

επίπεδο δέσμευσης και, συντοχρόνως, επηρεασμού της αφοσίωσης των πελατών, του 

word-of-mouth και των πωλήσεων. Από την άποψη της ικανότητας εμπλοκής του 

πελάτη, και βάσει του μετρίου επιπέδου ολοκλήρωσης και σύνδεσης μεταξύ των 

διαφορετικών μέσων, οι ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές αλυσίδες που διερευνήθηκαν, 

είναι τοποθετημένες στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης μιας προσέγγισης των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με ορίζοντα το κοινωνικό CRM. Ωστόσο, 

την ίδια στιγμή, αποκαλύπτουν κάποιες ενδείξεις για σταδιακή ανάπτυξη της 

προσέγγισης «πρόσκληση για δράση» που συνδέεται κυρίως με την προσπάθεια να 

μετατρέψει τις επαφές κοινωνικής δικτύωσης σε πωλήσεις μέσω της λειτουργίας 

«book now». 

3.6 Διαχείριση του Ηλεκτρονικού Word-of-Mouth (WOM)  

Στις προηγούμενες ενότητες εξετάστηκε πώς οι εταιρείες είναι σε θέση να 

εξασφαλίσουν την συμμετοχή των πελατών στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης 

υπογγραμμίζοντας τη στενή σχέση μεταξύ της δέσμευσης και του virality. Το 

ελκυστικό περιεχόμενο δημιουργεί αλληλεπιδράσεις μεταξύ της εταιρείας και των 

πελατών και, ταυτόχρονα, επιτυγχάνει τόνωση συζητήσεων μεταξύ των χρηστών των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, και του word-of-mouth που πηγαίνει πέρα 

από τα όρια του μεμονωμένου κοινωνικού μέσου. Δεδομένου ότι θεωρείται 

εξαιρετικά σημαντικό για την εταιρεία να διαχειριστεί αυτό το είδος της 

επικοινωνίας, η διοίκηση έχει αναγάγει το WOM αναπόσπαστο μέρος της 

στρατηγικής μάρκετινγκ (van der Lans et al. 2010). 
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Οφείλουμε στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε πως το Viral μάρκετινγκ αφορά στη 

διαδικασία της ενθάρρυνσης επίτευξης ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ των 

δικτύων καταναλωτών. Ο Kozinets et al. (2010) ορίζουν το WOM ως εσκεμμένη 

επιρροή στην επικοινωνία των καταναλωτών προς τους καταναλωτές από τις 

επαγγελματικές τεχνικές μάρκετινγκ μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία που 

μετατρέπει τις εμπορικές πληροφορίες σε πολιτιστικές ιστορίες, συσχετιζόμενες με τα 

μέλη των συγκεκριμένων κοινοτήτων. WOM στόχο αποτελεί η χρησιμοποίηση της 

επικοινωνίας των καταναλωτών προς τους καταναλωτές (peer-to-peer) αποβλέποντας 

στην διάδοση των πληροφοριών σχετικά με μια εταιρεία, ένα εμπορικό σήμα, ή ένα 

προϊόν, με το μήνυμα να είναι σε θέση να εξαπλωθεί ηθελημένα ή αθέλητα (De 

Bruyn και Lilien 2008). Εκ προθέσεως WOM συμβαίνει όταν οι χρήστες των social 

media κατασταθούν υποστηρικτές μιας συγκεκριμένης μάρκας ή προϊόντος με 

οικονομικά κίνητρα από την εταιρεία, ενώ ακούσια WOM συμβαίνει όταν οι χρήστες 

των social media μεταδώσουν ένα μήνυμα χωρίς την πραγματική πρόθεση να 

αναχθούν σε υποστηρικτές μιας μάρκας, προϊόντος ή μιας εταιρείας. Το εύρος και η 

ταχύτητα διάδοσης των συνομιλιών αυξάνεται ως απόρροια της εφαρμογής 

Programming Interface (API) που επιτρέπει την σύνδεση σε διαφορετικές 

πλατφόρμες, γεγονός που υποδηλώνει την ανάπτυξη των δικτύων ολοκληρωμένων 

συνδέσεων μεταξύ πλατφορμών. Το πιο προφανές παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης «login» στο Facebook ώστε να πραγματοποιηθεί σύνδεση με 

διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αυξάνει στους χρήστες την ανταλλαγή 

περιεχομένου μεταξύ πλατφορμών (share Instagram photos στο Facebook ή το 

Twitter) και παρέχει την ευκαιρία στις εταιρείες να ολοκληρώσουν τα προφίλ των 

πελατών. Υπό το πρίσμα των προηγούμενων σκέψεων, εταιρείες που επιθυμούν να 

χρησιμοποιούν τα social media για να διαχειρίζονται το WOM και να προκαλέσουν 

αύξηση των on line συνομιλιών, οφείλουν να αναπτύξουν τις παρακάτω ενέργειες:  

 Επιδίωξη του στόχου της ικανοποίησης των πελατών, προκειμένου να  

εξασφαλιστεί αυθόρμητο θετικό WOM σε όλα τα στάδια της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. Η αποφυγή του ενδεχομένου να επιστρέψει ο ταξιδευτής πίσω στον 

προορισμό του δυσαρεστημένος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν προληπτικό τρόπο 

διαχείρισης eWOM. Διαχείριση πελατειακών σχέσεων κατά τη διάρκεια της 

ταξιδιωτικής εμπειρίας μπορεί να προσφέρει διάφορες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, 

προκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία των υπηρεσιών. Μια εταιρεία θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τους επισκέπτες της να επικοινωνήσουν ενδεχόμενη δυσαρέσκεια και το 

προσωπικό οφείλει να εκπαιδεύεται ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει, να ελέγξει 

και, στον βαθμό που θα κριθεί απαραίτητο, να κατευνάσει την οργή των πελατών 

κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας (He & Harris 2014). 

 Σχεδιασμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που αναφέρεται στην επιλογή 

του social media mix και της social media προσέγγισης. Σύμφωνα με το προφίλ και 

τις συμπεριφορές των χρηστών και λαμβάνοντας υπόψη τα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά (πόροι), η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει για τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που θα χρησιμοποιήσει και το σχεδιασμό προοδευτικής ανάπτυξης, 



Διπλωματική Εργασία  Social Media Marketing in Hospitality 

47 
 

ξεκινώντας από μια απλούστερη προσέγγιση προς ένα πιο πολύπλοκο δεύτερο βήμα. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου σχεδιασμού, η εταιρεία οφείλει να εστιάσει 

στην ένταση WOM ώστε να μεταβάλλει ανάλογα το κανάλι επικοινωνίας (Berger και 

Iyengar 2013). Οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως τα κοινωνικά δίκτυα των φίλων 

θεωρούνται γενικά πιο αποτελεσματικά για την ταχεία εξάπλωση της WOM λόγω 

των ισχυρών-δεσμών μεταξύ των μελών της κοινότητας (De Bruyn και Lilien 2008). 

 Προσδιορισμός opinion leaders για κάθε κοινωνικό μέσο. Θα μπορούσε να 

είναι χρήσιμη η υποστήριξη και ενθάρρυνση μερικών πολύ ενεργών μελών της 

κοινότητας ή των on line influencers που, με τη σειρά τους, είναι σε θέση να 

ξεκινήσουν μια νέα συζήτηση ή να συντελέσουν στην εξάπλωση των ήδη 

υπαρχόντων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσδιορίσουν μια μικρή ομάδα ηγετών 

επιρροής και να καλλιεργήσουν σχέσεις μαζί τους προτού επεκταθεί η επικοινωνία σε 

ολόκληρη την κοινότητα. Εξαιτίας της αξιοπιστία τους, την εμπειρία και τον 

ενθουσιασμό που τους διακατέχει, επηρεάζουν τους χρήστες των social media εφόσον 

συμβάλλουν στην παροχή μεγαλύτερης αξιοπιστίας στο μήνυμα, παραγωγή 

περισσότερου ενδιαφέροντος και δέσμευσης, καθώς και τόνωση της virality. 

 Δημιουργία ελκυστικού και προσβάσιμου περιεχομένου για τους πελάτες, 

καθώς οι άνθρωποι αγαπούν να μιλήσουν για θέματα που θεωρούνται ενδιαφέροντα 

(Berger και Schwartz 2011), καινοτόμα και συνδέονται με ισχυρά συναισθήματα. 

Επιπρόσθετα, μια αφηγηματική δομή  και συναισθηματικό περιεχόμενο πολυμέσων 

που προωθείται από την εταιρεία ή δημοσιεύεται από άλλους χρήστες έχει 

μεγαλύτερη επιρροή στον όγκο και στην ταχύτητα virality (Bruni et al. 2012). Οι 

επιχειρήσεις οφείλουν, επιπλέον, να εξετάσουν ότι οι πελάτες γενικά αλληλεπιδρούν 

για πληροφορίες που καθίστανται προσβάσιμες. Κατά συνέπεια, η δημόσια προβολή 

και προσβασιμότητα έχει την δυνατότητα να αυξήσει το WOM (Berger and Schwartz 

2011). Σε κοινωνικό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, η μεταβλητή αυτή 

εξαρτάται από τον τύπο του μέσου- Facebook παρά το Twitter ή το Youtube και το 

κοινό του. Εκτενώς, η κατανόηση του πότε οφείλει να δημοσιεύεται μια ανάρτηση 

στο Facebook είναι πολύ σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αιχμής ή την μη 

δημοφιλή ώρα προβολής που περιορίζει ,αντίστοιχα, την ανάγνωση των αναρτήσεων, 

ειδικά αν ο χρήστης κρίνεται αρκετά δραστήριος στο δίκτυο. Η ικανότητα της 

εταιρείας να συλλέξει και να αποτυπώσει διαφορετικά προφίλ χρηστών με τη βοήθεια 

στατιστικών στοιχείων που προσφέρονται από σελίδες κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης (Facebook Insights) είναι πολύ χρήσιμο να κατανοήσει πού και πότε 

καλείται να δημοσιεύσει. Στον τουριστικό τομέα, το γεγονός αυτό κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό εξαιτίας των πιθανών διαφορετικών πελατών και εθνικοτήτων και, κατά 

συνέπεια, διαφορετικών τύπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται 

(το Facebook δεν επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες) και χρονικών ζωνών. Τέλος, η 

δυνατότητα δημοσίευσης ελκυστικού περιεχομένου ασκεί εξίσου σημαντικές 

επιδράσεις. Για παράδειγμα, αναρτήσεις που λαμβάνουν αφθονία των «like» στο 

Facebook, έχουν επεκτείνει το χρόνο προβολής , και ως εκ τούτου είναι ορατά και 

προσβάσιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το ίδιο συμβαίνει και στο Pinterest 

όπου ελκυστικό οπτικό περιεχόμενο είναι «καρφωμένο» (pinned), καθιστώντας το με 

αυτόν τον τρόπο ορατό και προσιτό στο δίκτυο του χρήστη.  
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 Προώθηση της αλληλεπίδρασης και του «sharing» που αναφέρεται στην τάση 

να εξαπλωθεί το WOM εφόσον η ευκολία αλληλεπίδρασης και διαβίβασης 

περιεχομένου στο διαδίκτυο επηρεάζει το virality του μηνύματος. Η επιλογή «share» 

χρησιμοποιείται από πλείστα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η 

επιλογή του «Like» (pin στο Pinterest). Πρόκειται για αυτόματους τρόπους τους 

οποίους ο χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει ώστε να διαμοιραστούν οι προτιμήσεις 

και αντιπάθειες στο δίκτυο. Εκτενώς, κατά τη διάρκεια ταξιδιού, στην περίπτωση που 

ο ταξιδιώτης βρεθεί συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, θα χρησιμοποιήσει κατά πάσα 

πιθανότητα το Facebook για να κρατήσει επαφή με το δίκτυό του, ενημερώνοντας το 

για τις εμπειρίες του. Η ενέργεια αυτή δεν θεωρείται εντελώς συνειδητή, όπως θα 

μπορούσε να είναι στην περίπτωση των online σχολίων στο TripAdvisor, που 

εξαπλώνεται θετικά και αρνητικά το WOM με βάση τη συναισθηματική τους 

κατάσταση.  

 Ταχύτατη απάντηση και ανταπόκριση σε όλες τις απορίες των χρηστών social 

media  μέσω πολλαπλών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Social Media Customer Care-

SMCC). Η προώθηση της αλληλεπίδρασης και του sharing (ανταλλαγής) ξεκινά με 

συζήτηση με το κοινό το οποίο αναμένεται να την συνεχίσει. Οι άνθρωποι που 

αλληλεπιδρούν σε ένα κοινωνικό μέσο αναμένουν να λάβουν απαντήσει στις 

ερωτήσεις τους, να αναγνωρίζονται εφόσον συμβάλλουν σε μια συνομιλία και να 

βρίσκονται σε επικοινωνία για το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού. Στον βαθμό που μια 

εταιρεία επιδιώκει την αλληλεπίδραση σε μια κοινότητα, οφείλει να εμπλέκεται στην 

τόνωση των συζητήσεων, διατήρηση των επαφών με τα μέλη της κοινότητας μέσω 

newsletters, e-mails και ανακοινώσεις που τους επιτρέπουν να γνωρίζει την τρέχουσα 

καυτή επικαιρότητα και την δημιουργία συνομιλιών. Συνεπώς, τα κίνητρα 

αλληλεπιδράσεων και η συμμετοχή θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγική, αν οι 

εταιρείες δεν είναι σωστά προετοιμασμένες να προχωρήσουν σε διαχείριση των 

συνομιλιών σύμφωνα με τους κανόνες των δεδομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

που χρησιμοποιούνται. Η ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκεται σε 

αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες των social media μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 

την εμπλοκή του πελάτη κ εν συνέχεια, κρίνεται απαραίτητη η ενδυνάμωση και η 

κατάρτιση του εργατικού δυναμικού που έχει άμεσες σχέσεις με τα μέλη της 

κοινότητας προκειμένου να επιτευχθεί εμπλοκή του πελάτη. 

 Πρόσκληση  των social media χρηστών σε δράση.  

Ένα προηγμένο βήμα στην προσέλκυση των χρηστών των social media αναφέρεται 

στην δημιουργία συγκεκριμένων γεγονότων ή προωθητικών ενεργειών κατά τις 

οποίες επιζητείται η συνεργασία των μελών. Αναφέρθηκε ήδη ο βαθμός στον οποίο 

το crowdsourcing και οι διαγωνισμοί δύνανται να αποτελέσουν εργαλεία για την 

δημιουργία συζητήσεων σχετικά με ένα θέμα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

είναι ενήμερες πως  αυτές οι ενέργειες μάρκετινγκ δεν βασίζονται σε 

αυτοσχεδιασμούς, αλλά να μελετώνται ορθά λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές 

αντιδράσεις. Ειδικοί και σαφείς κανόνες προβλέπονται για το κοινό ιδιαίτερα όταν 

υφίσταται διαγωνισμός με βραβείο στο τέλος. Επιπλέον, η προώθηση οφείλει να 
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συνδέεται με offline και online events που ενθαρρύνουν τις συζητήσεις και 

,συντοχρόνως, ενισχύουν την αίσθηση της κοινότητας και την αποκλειστικότητα. 

 Εμπλοκή σε third party δικτυακών συνομιλιών με τις επιχειρήσεις να είναι σε 

θέση να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με τα προϊόντα και τις μάρκες, όχι 

μόνο στα blogs ή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες 

τρίτων που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες. Πρώτιστο διάβημα αποτελεί η 

παρακολούθηση της online φήμης προκειμένου να κατανοηθεί το «συναίσθημα» για 

μια εταιρεία, ένα εμπορικό σήμα ένα προϊόν, η ιστοσελίδα όπου μεταφέρεται η 

συνομιλία, και εν συνεχεία η συμμετοχή εφόσον αυτό το γεγονός κριθεί απαραίτητο. 

Αναλυτικότερα, μια εταιρεία θα μπορούσε να αποφασίσει να απαντήσει on line σε 

σχόλια των καταναλωτών για ταξιδιωτικά reviews είτε να συμμετάσχει σε μια 

συζήτηση πάνω ενός ταξιδιωτικού blog.  

Η επόμενη ενότητα θα ασχοληθεί με την δυνατότητα που υφίσταται από πλευράς των 

επιχειρήσεων να απαντήσουν στους ταξιδιώτες σε αντίστοιχα travel reviews. 

3.7 Social Media και Επικοινωνία 

3.7.1 Focus στο Facebook ως Εργαλείο  

Καθώς το Facebook νοείται το πιο διαδεδομένο μέσο των social media τόσο από τους 

πελάτες όσο και τις επιχειρήσεις, οφείλουμε να προβάλλουμε τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται από αυτό το κοινωνικό δίκτυο για την ανάπτυξη της online 

διαφήμισης. Η Facebook-διαφήμιση συνδέεται με πληρωμή επιτρέποντας στην 

εταιρεία την προσέγγιση όλων των χρηστών του Facebook φιλτράροντας το πιο 

κατάλληλο κοινό, ενώ μπορεί να δημιουργήσει δωρεάν πρόσθετο WOM χάρη στην 

ύπαρξη των «Like» και «Share» επιλογών. «Δωρεάν διαφήμιση» αφορά στη δράση 

της εταιρείας να δημοσιεύσει μια ανάρτηση που περιέχει διαφημιστικό περιεχόμενο 

(προσφορές, εκδηλώσεις) που απευθύνεται σε χρήστες που έχουν προχωρήσει σε 

«Like» σελίδα της εταιρείας. Εν αντιθέσει, πληρωμένη διαφήμιση δύναται να 

προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό που υπερβαίνει τα όρια δικτύου της εταιρείας. Κατά 

συνέπεια, η εξάπλωση των ελεύθερων posts κρίνεται λιγότερο εκτεταμένη συγκριτικά 

με τις πληρωμένες διαφημίσεις, ακόμη και αν ενισχύεται από δίκτυα WOM φίλων. 

Πληρωμένες διαφημίσεις  Facebook (με εταιρική σελίδα) συνίστανται σε προσφορές, 

χορηγούμενες ιστορίες και ads (Prunesti 2013). Εκτενώς, προσφορές αποτελούν 

ειδικά posts τα οποία επιτρέπουν στις εταιρείες την προώθηση προϊόντων είτε 

εκδηλώσεις από τις οποίες έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο κοινό. 

Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να προωθήσει στο Facebook ειδική τιμή για 

την χαμηλή περίοδο και να επιτρέψει στους τουρίστες την εξαργύρωση της 

προσφοράς μέσω ενός κουπονιού. 

Χορηγούμενες ιστορίες χαρακτηρίζονται διαφημιστικά μηνύματα που εμφανίζονται 

ως ειδήσεις στους φίλους των χρηστών βάσει των δραστηριοτήτων τους. 

Εκτενέστερα, οι φίλοι των ανθρώπων που ασχολούνται με την εταιρική σελίδα 
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(«like» ή «share» στο περιεχόμενο) θα παρατηρήσουν sponsored ιστορίες να 

αναμειγνύονται με άλλες αναρτήσεις φίλων τους στη ροή των ειδήσεων. 

Το τρίτο εργαλείο διαφήμισης του Facebook αντιπροσωπεύεται από τις διαφημίσεις 

της καμπάνιας. Τον Μάρτιο του 2014 οικοδομείται μια νέα δομή, η οποία βασίζεται 

πλέον σε τρία επίπεδα που συνίστανται στην εκστρατεία, ad set & ads : 

• Καμπάνια: Κάθε καμπάνια εκλαμβάνει έναν συγκεκριμένη διαφημιστικό στόχο που 

αποτελείται από ένα ή περισσότερα σύνολα διαφημίσεων. Οι εταιρείες μπορούν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους στόχους: 

- Κλικ στην ιστοσελίδα: να κάνει τους χρήστες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

- Διαδικτυακές Συνομιλίες: προώθηση συγκεκριμένων συνομιλιών που αφορούν στην 

ιστοσελίδα 

- Page Post Engagement: προώθηση των μηνυμάτων και αναρτήσεων  της σελίδας 

- Page Likes: αύξηση των «Likes» στη σελίδα (δημοτικότητα) 

- Εγκατάσταση εφαρμογής στο κινητό ή τον υπολογιστή γραφείου 

- Δέσμευση εφαρμογής: να οδηγήσει τους χρήστες να χρησιμοποιήσετε το app στην 

επιφάνεια εργασίας 

- Απαιτήσεις Προσφοράς: δημιουργία προσφορών που εξαγοράζονται στην 

επιχείρηση μέσω κουπονιών 

- Ανταπόκριση στην Εκδήλωση διαμέσου αύξησης της συμμετοχής  

• Ad Set: το επίπεδο αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να ορίσουν έναν ή περισσότερα 

στοχευμένα κοινά βάσει πληροφοριών του Facebook: τοποθεσία, βασικά 

δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, γλώσσα), προηγμένα δημογραφικά στοιχεία 

(γενέθλια, σχέσεις, εκπαίδευση, εργασία), ενδιαφέροντα (αγαπημένη μουσική, 

ταινίες) και συνδέσεις (ανθρώπους που τους αρέσει η σελίδα της εταιρείας). Οι 

διαφημιστές αποκτούν την δυνατότητα να κατευθύνουν περισσότερες από μία 

διαφημίσεις σε κάθε σετ διαφήμισης. Αυτό το νέο επίπεδο προσφέρει την ευκαιρία 

παρακολούθησης του ποσού που έχει δαπανηθεί σε κάθε τμήμα και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων μιας συντονισμένης εκστρατείας που αποτελείται από περισσότερες 

από μία διαφημίσεις προς συγκεκριμένες αγορές-στόχους για κάθε καμπάνια. 

• Ads: Διαφημιστικά μηνύματα της εταιρείας που απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο 

σύνολο διαφημίσεων. Βάσει του στόχου και του είδους του προϊόντος, τα προσωπικά 

στοιχεία φιλτράρονται για να φτάσουν στο επιλεγμένο κοινό. Οι διαφημίσεις 

αποτελούνται γενικά από έναν τίτλο, μια εικόνα και / ή βίντεο και την επιλογή του 

«like» και μπορούν να εμφανιστούν στη δεξιά πλευρά της αρχικής σελίδας του 

Facebook στη χορηγούμενη περιοχή ή τις τροφοδοσίες ειδήσεων. Η συνεχής 

αναβάθμιση των δυνατοτήτων παρακολούθησης της διαφήμισης που προσφέρεται 
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από το Facebook επηρεάζει ταξιδιωτικές εταιρείες και ξενοδοχειακούς οργανισμούς 

οι οποίοι επενδύουν όλο και περισσότερο μέρος του επικοινωνιακού τους budget  στα 

social media και mobile technology (PhoCusWright 2012). 

Κεφάλαιο 4 
 

Hotel Brands Delivering 5 Star Social Strategies 

 

4.1  8TH ANNUAL SHORTY AWARDS-«ΓΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΙ» 
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ΣΚΟΠΌΣ 

Το «Marriott  Content Studio» ιδρύθηκε για να δημιουργήσει συναρπαστικό 

περιεχόμενο αφήγησης σε όλες τις πλατφόρμες-κινηματογράφου, της τηλεόρασης και 

των ψηφιακών μέσων σχεδιασμένα να συνεργαστούν, να ψυχαγωγήσουν και να 

παρακινήσουν το ταξιδιωτικό κοινό. Επιπλέον, βασική συνθήκη ήταν να επωαστεί το 

ταλέντο των ανερχόμενων και καθιερωμένων αφηγητών που θα τους μεταφέρει στο  

στούντιο, και συντοχρόνως, να επιδείξει τις απίστευτες ιδιότητες των Marriott σε 

επίπεδο και status ταινιών. Ο απώτερος στόχος ήταν να επιτευχθεί αυτό που 

ονομάζουμε τα "3 C": Content, Community, Commerce. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η στρατηγική ήταν να προβληθεί το γαλλικό φιλί ως ανεξάρτητη ταινία μικρού 

μήκους εξαιρετικού περιεχομένου συνδυαστικά με ένα επώνυμο brand με απώτερο 

στόχο την προώθηση της στρατηγικής των Marriott International. Το διάβημα αυτό, 

μέσω της παροχής ψυχαγωγικού και ενημερωτικού περιεχομένου  προσθέτει αξία και 

βοηθά στην οικοδόμηση μιας κοινότητας ανθρώπων με πάθος για τα ταξίδια που 

οδηγούν τελικά στο εμπόριο για τις παγκόσμιες μάρκες Marriott, όπως το JW 

Marriott.  Η παραγωγή προχώρησε στην επιλογή έμπειρης ομάδας καλλιτεχνών 

κινηματογράφου και στην περίπτωση του «γαλλικού φιλιού», περιελάμβανε τον 

βετεράνο σκηνοθέτης John Gray (Ghost Whisperer, Grimm) και την εταιρεία 

παραγωγής Hollywood Sander / Moses Productions (Ghost Whisperer, Profiler, 

Reckless),  μαζί με ένα απαράμιλλο καστ καθοδηγούμενο από τον Tyler Ritter (The 

McCarthy, NCIS).  

ΥΠΟΘΕΣΗ 

Η Υπόθεση εκτυλίσσεται με τον νεαρό επιχειρηματία Ethan, ο οποίος βρίσκεται στο 

Παρίσι για μία σημαντική επαγγελματική εκδήλωση, ωστόσο έχει περάσει όλο το 

χρόνο του στο ξενοδοχείο προετοιμάζοντας την ομιλία του, αδυνατώντας να 

θαυμάσει την υπέροχη πόλη. Λίγες ώρες πριν από σημαντική παρουσίαση, το laptop 

του εξαφανίζεται. Τυφλωμένος από πανικό, ψάχνει στην πόλη, ακολουθώντας τις 

απίστευτες ενδείξεις που του άφησε η όμορφη και μυστηριώδης Margaux, η οποία 

χρησιμοποιεί τον μαγικό ρομαντισμό της Πόλης του Φωτός για να του αποκαλύψει τι 

είναι πραγματικά σημαντικό. Η Margaux του αποκαλύπτει την ομορφιά της πόλης 

μέσα από τα μάτια της και όταν οι δύο τελικά συναντηθούν μπροστά από τον Πύργο 

του Άιφελ, συνειδητοποιεί έκπληκτος ότι η επιλογή του πώς να ζήσει τη ζωή του 

βρισκόταν πάντα μέσα του. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Γαλλικό φιλί διαμέσου της εφευρετικής παραγωγής και ευχάριστου 

συναισθήματος, υπενθυμίζει ότι το ταξίδι θα πρέπει να εμπνέουν και την απόλαυση 

ενώ όλα είναι δυνατά. Μία διασκεδαστική και επαγγελματική ταινία που διακριτικά 

γι’ ακόμη μια φορά φέρει αναμφισβήτητα το εμπορικό σήμα Marriott, με το γαλλικό 

φιλί να συνδέει σταθερά το Marriott με το Παρίσι και το ρομαντισμό. Συνδυασμός 

Τύπου, κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και WOM, η ομάδα παραγωγής 

οικοδόμησε δημόσιο ενθουσιασμό για την ταινία από το τρέιλερ μέχρι την προβολή 

δρομολογώντας Χόλιγουντ πρεμιέρα στην ιδιοκτησία. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η Δέσμευση τόσο με την ταινία όσο και το trailer υπερέβη  το “industry engagement 

benchmark”. Το τρέιλερ σημείωσε  ποσοστό προβολών 31,87%, 65% άνω του 

κλάδου ενώ η ταινία συγκέντρωσε 57,71% προβολές, 159% παραπάνω στον κλάδο. 

Το τρέιλερ και ο κινηματογράφος οδήγησαν συνολικά σε 6.000.000 προβολές στο 

YouTube. Η ταινία κυκλοφόρησε στο YouTube και διαμέσου  μιας περιορισμένης 

θεατρικής απελευθέρωσης και των Marriott Hotels σε όλο τον κόσμο, γρήγορα 

γνώρισε ανέλιξη προσελκύοντας την προσοχή για την πρωτοτυπία της, ενώ 

συνέβαλλε στο να αλλάξει τις αντιλήψεις των ταξιδιωτών του brand Marriott. 

Η ταινία οδήγησε συνολικά σε 500εκ PR προβολές, αξίας περίπου $ 7Μ σε επίπεδο 

διαφήμισης. Το Brand Sentiment για τα Marriott  αυξήθηκε βιώνοντας ανέλιξη που 

ανέρχεται στο 63,2%, μετά την ταινία, που υποδηλώνει αύξηση του brand interest. Η 

σύνδεση της ταινίας με τα Marriott, με το όνομα να εμφανίζεται ήδη στα πρώτα 30 

δευτερόλεπτα της ταινίας, οδήγησε σ’ αυτό το θετικό brand sentiment, 

επιδεικνύοντας, παράλληλα ότι η ταινία έχει επιτύχει τους στόχους της στο να 

αυξήσει το brand awareness και consideration  για τα Marriott.  

 

http://shortyawards.com/8th/french-kiss  

 

 

 

http://shortyawards.com/8th/french-kiss
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4.2 5TH ANNUAL SHORTY AWARDS 

DOUBLETREE BY HILTON  

«LITTLE THINGS PROJECT CAMPAIGN» 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το DoubleTree by Hilton διοργανώνει μια αποστολή για να ρωτήσει τους ταξιδιώτες 

ποια "μικρά πράγματα" θα μπορούσαν να καταστήσουν το ταξίδι τους πιο ευχάριστο. 

Βασισμένο σε 5.000 απαντήσεις διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το 

brand έτρεξε για ένα χρόνο, μία pop-up καμπάνια αποσκοπώντας στο να εκπλήξει και 

να ενθουσιάσει τους ταξιδιώτες με αυτά τα "μικρά πράγματα" που οι ίδιοι δήλωσαν  

ότι επιδίωκαν - από αποκλειστικές προσφορές σε πόλεις που επισκέπτονται, δωρεάν 

Wi-Fi καθώς και δωρεάν μπισκότα σοκολάτας. Η ομάδα δημιούργησε "Swarm Cars" 

αποφασίζοντας σε επιλεγμένες πόλεις να παραδώσει σε real time «μικρά πράγματα» 

τα αιτήματα που το brand λάμβανε την δεδομένη στιγμή στο Twitter. Το project 

«μικρά πράγματα» καταστάθηκε ένα πολύτιμο Tour Ακρόασης, με χιλιάδες 

καταναλωτές να παρέχουν στο DoubleTree πρωτότυπες και πολύτιμες ιδέες για το τι 

θα κάνουν την ταξιδιωτική εμπειρία τους καλύτερη μέσω του iPad και του Twitter. 

Εκτός από την επιθετική προβολή των παραδοσιακών και on line μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, το DoubleTree υποστήριξε την περιοδεία με την κοινωνική δέσμευση  

μέσων ενημέρωσης, on line σύνδεση με κληρώσεις και διαγωνισμούς, στοχευμένη 

επικοινωνία μέσω e-mail και σε υπαίθριες αγορές. Το DoubleTree by Hilton διαμέσου 

της εκστρατείας «μικρά πράγματα» έθεσε τους κάτωθι στόχους στην απαρχή της 

περιοδείας και ήταν σε θέση να επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:  
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 Στόχος 1: Εξασφάλιση 10εκ νέων οπαδών στο Facebook και 2εκ νέων 

followers στο Twitter, ενώ στην πραγματικότητα επετεύχθησαν 41M Tweets με την 

σελίδα στο Facebook να έχει φτάσει πάνω από 47 εκ κατά τη διάρκεια της 

προωθητικής περιόδου και πάνω από 650.000 εγγραφές. Αποκτήθηκαν πάνω από 

7.000 νέοι Twitter followers, αύξηση της τάξεως 20% με 4.900 mentions, 1.949 

Retweets και 2.685 tweets. Επιπρόσθετα, οι νέοι fans υπερέβησαν τους 24.500 (16% 

αύξηση) στο Facebook και το «Little Things» Project Facebook app  παρουσίασε 

πάνω από 28.000 προβολές.  

 Στόχος 2: Ενίσχυση της ευθυγράμμισης με το Hilton HHonors και 

ενθάρρυνση 3εκ Hilton HHonors εγγραφών. Το αποτέλεσμα υπερέβη κατά πολύ τον 

αρχικό στόχο καθώς η απαίτηση οι συμμετέχοντες σε κληρώσεις να αποτελούν μέλη 

Hilton HHonors ενθαρρύνθηκαν οι εγγραφές στο πρόγραμμα πίστης αποκτώντας 

9.000 νέα μέλη Hilton HHonors.  

 Στόχος 3: Δημιουργία στα παραδοσιακά Media 100M εντυπώσεων με το 

πραγματικό αποτέλεσμα να διαφέρει εφόσον εμφανίστηκαν 3,2Μ εντυπώσεις στα 

media και 700 τοποθετήσεις σε έντυπη, ραδιοφωνική μετάδοση και online 

καταστήματα. Επιπρόσθετα, στελέχη του DoubleTree Hilton πραγματοποίησε 

περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης κατά την ημέρα έναρξης της εκστρατείας με το 

Associated Press, New York Post, Travel& Leisure, TheStreet.com και Wall Street 

Journal. Παράλληλα,, εκπρόσωποι του DoubleTree by Hilton εμφανίστηκε στο FOX 

News για την προώθηση της καμπάνιας «μικρά πράγματα» σε δύο ξεχωριστές 

συνεντεύξεις. Επιπλέον κάλυψη περιελάμβανε Φωτογραφία της ημέρας στο Good 

Morning America (Swarm αυτοκινήτου), Fortune, PR Week, local NY media και 

πληθώρα τοπικό τύπου και ραδιοφωνικής μετάδοσης, όπως Boston Globe, Boston 

Herald, LA Times, Washington Examiner, San Francisco Chronicle και Atlanta 

Journal-Constitution. 

  Στόχος 4: To διάβημα να αποσπάσει 2.500 κατά μέσο όρο επισκέπτες στις 

top 20 αγορές. Εν αντιθέσει, σημειώθηκε υπέρβαση των στόχων σε ΟΛΕΣ τις αγορές, 

με μέσο όρο 3.000 «μικρά πράγματα» να διανέμονται σε κάθε αγορά.  

 Στόχος 5: Συλλογή 250 απαντήσεων των καταναλωτών ανά αγορά εξηγώντας 

το στοιχείο που θα μετασχημάτιζε την ταξιδιωτική τους εμπειρία σε πιο φωτεινή, ενώ 

στην πραγματικότητα λήφθησαν περισσότερες από 40.000 απαντήσεις μέσω iPads 

στις εκδηλώσεις, καθώς και πάνω από 800 απαντήσεις σε Twitter και Facebook ανα 

εκστρατεία. 

http://shortyawards.com/5th/doubletree-by-hilton-little-things-project-facebook-

advertising  

 

 

 

 

http://shortyawards.com/5th/doubletree-by-hilton-little-things-project-facebook-advertising
http://shortyawards.com/5th/doubletree-by-hilton-little-things-project-facebook-advertising
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4.3 Το Hilton Hotel κερδίζει έδαφος στο Word of Mouth  

Το Hilton Hotel κερδίζει έδαφος στο Word of Mouth ενώ το Waldorf Astoria και το 

Ritz-Carlton αναβαθμίζονται στα Social Media. Η τεχνολογική εταιρία Engagement 

Labs  απέδωσε βαθμολογία για τα κορυφαία ξενοδοχεία των ΗΠΑ διαμέσου των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και των WOM συνομιλιών. Τα δεδομένα 

αποτελούνται από εργαλείο μέτρησης eValue social media και TalkTrack®,  την κύρια 

πηγή μέτρησης των WOM συνομιλιών της ομάδας Fay Keller. Engagement Labs 

προσφέρει intelligent data, analytics και ιδέες για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 

που τους επιτρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν τις συζητήσεις που εκτυλίσσονται 

γύρω από το brand ή του κλάδου τους, τόσο online και offline. Πρόκειται για 

συνομιλίες που αποδεδειγμένα οδηγούν σε κρίσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, ενώ τα εργαλεία Engagement Labs παρέχουν 

δεδομένα και πρακτικές πληροφορίες ώστε να κατευθύνει τον οδηγό σε ορθολογικές 

επιχειρηματικές αποφάσεις συμβάλλοντας, συντοχρόνως, στην ενδυνάμωση της 

αποτελεσματικότητας του marketing. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε πραγματικό 

χρόνο για την μέτρηση κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ενός brand και digital 

marketing, αποδίδοντας βαθμολόγηση σε αριθμούς μεταξύ 0 και 100 – βαθμολογία 

eValue η οποία περιλαμβάνει σειρά μετρήσεων και βασικών δεικτών απόδοσης 

(KPIs), eValue σύστημα αξιολόγησης, επιπτώσεις και ανταπόκριση σε 100.000 και 

πλέον αναγνωρισμένων brands. 

Σχήμα 4: US 2016 rankings of hotels on social media, Engagement Labs eValue  
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Οι ταξιδιώτες στρέφονται προς τα social media για να ανακαλύψουν διάφορες 

επιλογές και να λάβουν συστάσεις για το πού να μείνουν κατά τη διάρκεια των 

ταξιδιών τους. Δεδομένου ότι οι κρατήσεις ξενοδοχείων επηρεάζονται ιδιαίτερα από 

τις συστάσεις, σχόλια και φήμη, οι ξενοδόχοι διαθέτουν πρώτης τάξεως ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν τα social media αποσκοπώντας στην ενίσχυση τα καλύτερων 

χαρακτηριστικών της ιδιοκτησίας τους, ενθάρρυνση ταξιδιωτών και απόκτηση 

εσόδων. Στο Facebook, τοWaldorf Astoria, το The Ritz-Carlton και Fairmont Hotels 

βρίσκονταν τα υψηλότερα σε κατάταξη ξενοδοχεία, καταλαμβάνοντας σταθερά στην 

πρώτη πεντάδα για όλες τις υποκατηγορίες eValue της δέσμευσης, των επιπτώσεων 

και ανταπόκρισης. Το Waldorf Astoria όχι μόνο κατέλαβε την πρώτη θέση για τη 

συνολική βαθμολογία eValue, αλλά συγκέντρωσε επίσης την υψηλότερη βαθμολογία 

δέσμευσης και τα περισσότερα likes και shares ανά 1.000 fans. Στην τέταρτη θέση τα 

Hilton Hotels γνωρίζοντας την πιο εντυπωσιακή αύξηση με 12.505 νέους οπαδούς 

κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μετράται. Η μάρκα με την υψηλότερη 

βαθμολογία  σε συσχέτιση με την ανταπόκριση ήταν το Four Points by Sheraton, η 

οποία ανήγαγε το κανάλι του Facebook ως μια «λεωφόρο» αλληλεπίδρασης που 

θεμελιώνει αμφίδρομη συζήτηση με τους καταναλωτές. 

Στο Twitter, το Ritz-Carlton καταλαμβάνει την πρώτη θέση με την υψηλότερη 

βαθμολογία eValue και την υψηλότερη βαθμολογία των αποτελεσμάτων. Η 

υψηλότερη βαθμολογία δέσμευσης δημιουργήθηκε από το Radisson, το οποίο 

δημοσίευσε πολλές υψηλής ποιότητας, user-generated εικόνες. Η υψηλότερη 

βαθμολογία ανταπόκρισης προήλθε από τα Fairmont Hotels που έδωσαν απαντήσεις 

στα tweets των οπαδών του- τόσο θετικών όσο και αρνητικών. 

Τα Hilton Hotels καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στη συνολική βαθμολογία eValue 

στο Instagram, με το Waldorf Astoria να έρχεται στενά σε δεύτερη θέση. Τα Hilton 

Hotels χρησιμοποιούν user-generated περιεχόμενο για να επιδείξουν την όμορφη θέα 

από πολλούς προορισμούς τους και, ταυτοχρόνως, την χρήση με δημοφιλή hashtags 

όπως #travel και #travelgram. 

Η Online έρευνα ανάγεται σε εξαίρετο μονοπάτι για τους καταναλωτές που δύνανται 

να αξιοποιήσουν κατά την κράτηση ενός ταξιδιού. Κατά συνέπεια, κρίνεται ζωτικής 

σημασίας για τις ξενοδοχειακές αλυσίδες  να συλλάβουν την ουσία και το νόημα του 

ξενοδοχείου τους μέσω online καναλιών, ειδικά για τα social media. Μάρκες που 

θεμελιώνουν μια διαδικτυακή ιστορία αποδεικνύοντας την εμπειρία του ξενοδοχείου 

μέσα από οπτικά εφέ και εξαιρετική αμφίδρομη επικοινωνία με τους επισκέπτες, 

οικοδομούν την δέσμευση και εμπιστοσύνη με τον καταναλωτή, καθιστώντας τους 

περισσότερο διατεθειμένους να προβούν σε κράτηση. Μολονότι τα κοινωνικά 

κανάλια επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς, οι αγοραστές-ταξιδιώτες επηρεάζονται 

εξίσου από τις συστάσεις που προέρχονται από offline πηγές." 
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Η επιτυχία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας βασίζεται στην εμπειρία των επισκεπτών. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξουσιοδοτήσει τους χρήστες-καταναλωτές με 

ένα επιπλέον κίνητρο προβολής και μετάδοσης των εμπειριών. Συνεπώς, θεωρείται 

εξαιρετικά σημαντικό για τις μάρκες ξενοδοχείων να κατανοήσουν τον όγκο των 

συνομιλιών που συμβαίνουν τόσο online όσο και offline, με απώτερο στόχο να 

διαπιστωθεί η επίδραση των δραστηριοτήτων της. Τοποθετούμενα στην πρώτη 

πεντάδα σε όλους τους τομείς για online βαθμολογίες evalue, τα Hilton Hotels 

προάγουν επίσης offline WOM συνομιλίες, εξασφαλίζοντας 20,7% όλων των 

συζητήσεων γύρω από την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Τα Marriott ανέρχονται σε  

στενή δεύτερη θέση με 20,5%, ενώ το Holiday Inn ακολούθησε με 11% της 

συνομιλίας. 

Γενικότερα, υφίσταται μια σημαντική συνέργεια μεταξύ online και offline 

συνομιλιών. Αναλυτικότερα, οι καταναλωτές μετακινούνται ομαλά μεταξύ offline και 

online συζητήσεων και τα brands οφείλουν να κατανοήσουν τον τρόπο αξιοποίησης 

αυτών των συνομιλιών και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα στις προσπάθειες 

marketing. Δημιουργώντας μια εμπειρία που επιτρέπει στους επισκέπτες την 

καλλιέργεια  της συνομιλίας γύρω από ένα εμπορικό σήμα, δύναται να έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στο bottom line του brand. 

https://www.engagementlabs.com/press/hilton-hotels-earns-honors-in-word-of-

mouth-while-waldorf-astoria-and-ritz-carlton-get-upgraded-in-social-media/  
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4.4 Η σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πηγών αύξησης 

της δέσμευσης και εμπλοκής των ταξιδιωτών:  

Το παράδειγμα του Four Seasons  

Το Four Seasons Hotels and Resorts στο Luxury Interactive Conference 2012, 

δήλωσε ότι το brand  προάγει εντυπωσιακά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο σε 

εταιρικό και σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα την ανάδυση της κοινωνικής χροιάς 

των υπηρεσιών του. Η ξενοδοχειακή αλυσίδα έχει επιβεβαιώσει την παρουσία της σε 

όλα τα κανάλια των κοινωνικών μέσων, εφόσον κρίνονται ιδιαιτέρως επωφελή για το 

μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών της. Εκτενώς, το Four Seasons έχει παρατηρήσει 

περισσότερα από 24 εκ εμφανίσεις για ένα bridal hashtag στο Twitter και 

περισσότερες από 12 εκ συνολικές εμφανίσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μία 

μελέτη περίπτωσης που εστιάζει σε νυφικό μέσω μιας multi-platform εκστρατείας. 

  

Η πολυτελής εμπειρία που προσφέρεται από την ξενοδοχειακή αλυσίδα κρίνεται 

ανέφικτο να μην συνοδευθεί από πλατφόρμα χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. «Ηospitality Brands» εσωκλείουν το κοινωνικό μάρκετινγκ μέσων 

μαζικής ενημέρωσης από νωρίς δημιουργώντας σχέσεις με τους πελάτες εντός και 

εκτός σύνδεσης. Για μια εταιρεία που αποσκοπεί στις παροχή των καλύτερων 

υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες on line, τα 

social media θεωρείται αυτό που πραγματικά προσδίδει ευχέρεια στο διάβημα αυτό 

από νωρίς. 

Τα κοινωνικά πρότυπα 

Το Four Seasons διαπίστωσε πως τα social media δύνανται να χρησιμοποιηθούν για 

την διαμόρφωση και ενίσχυση των θέσεων και της αντίληψης για την αύξηση των 
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πωλήσεων, καλλιέργεια συνομιλιών, επέκταση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών, 

προστασία της φήμης της μάρκας, θεμελίωση της πίστης και ακτιβισμού και την 

δημιουργία μιας προσωπική εμπειρίας που αντικατοπτρίζει την εμπειρία του 

ξενοδοχείου. Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της 

ξενοδοχειακής αλυσίδας εδρεύει στο Τορόντο, ωστόσο, έχει ενσωματωθεί κάθε 

ιδιοκτησία. 

Ο στόχος σε όλα τα κανάλια αναφέρεται στην ύπαρξη μιας πραγματικής κουλτούρας, 

ξεχωριστής προσωπικότητας και υψηλού επιπέδου εξατομικευμένων υπηρεσιών, ενώ 

διαφορετικοί νοούνται οι στόχοι για κάθε κανάλι. Εκτενώς, το Facebook κρίνεται ένα 

φιλόδοξο σκηνικό. Σε τοπικό επίπεδο, το Four Seasons Hotel Boston δημιούργησε 

μια εφαρμογή Facebook στην οποία η μάρκα φαινόταν να προσελκύει τους χρήστες 

με συνταγές από το εστιατόριο. Κάθε σελίδα στο Facebook είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το εμπορικό σήμα, ενώ καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η τοπική 

αυθεντικότητα σε κάθε σελίδα στο Facebook. Παράλληλα, τo brand έχει παρατηρήσει 

περιπτώσεις εμπλοκής στο Twitter και το Instagram οι οποίες συνετέλεσαν στον 

προσδιορισμό της εμπειρίας της μάρκας τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές όσο και 

σε επιλεγμένες αγορές. Οι ιδιοκτησίες του brand ολοένα και περισσότερο 

επικεντρώνονται στην ανταμοιβή των πελατών για την ανταλλαγή αυτών των 

εμπειριών διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθόσον αυτή η υπεράσπιση 

και πίστη είναι σε θέση να αυξήσει το «engagement» με 200-300% κατά περιόδους. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η αύξηση του awareness για την 

επαναλειτουργία του Four Seasons του Τορόντο σε νέα τοποθεσία με την 

διοργάνωση διαγωνισμού μέσω του Instagram mobile app παρέχοντας την 

ευκαιρία στους πελάτες να κερδίσουν μία gift card Four Seasons $1,000. Ο 

διαγωνισμός #UncoverToronto φιλοξενήθηκε από το Tumblr blog του brand «Four 

Seasons Fotog». Το Four Seasons αποτύπωνε φωτογραφικό υλικό ώστε να αποδώσει 

τη πόλη στο παρελθόν καταλήγοντας στην ενημέρωση για το άνοιγμα του νέου 

ξενοδοχείου τον επόμενο μήνα. Αναλυτικότερα, η στρατηγική #UncoverToronto 

Instagram Contest συνίστατο στην δημιουργία digital experience που θα αποθεώνει 

το Τορόντο ως προορισμό, καθόσον το brand  εκτιμά τις θετικές επιπτώσεις και, κατ’ 

επέκταση την αυθεντική δημιουργικότητα και ποικιλομορφία με την οποία συνδέεται 

το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋπέθετε για τους ταξιδιώτες να αποτυπώσουν 

μέσα από φωτογραφίες από Iphone ή Android app τι πραγματικά σήμαινε το Τορόντο 

γι’ αυτούς και, εν συνεχεία, να κάνουν follow στο @FourSeasonsFotog στο Instagram 

ώστε να έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν. Το επόμενο βήμα περιελάμβανε την 

συμπλήρωση μιας φόρμας στο digital περιοδικό της ξενοδοχειακής αλυσίδας στην 

οποία οι διαγωνιζόμενοι καλούνταν να συμπληρώσουν το όνομα, Instagram 

Username, mail και το URL της εικόνας. Υπό το πρίσμα αυτό, το Four Seasons 

χρησιμοποιεί τόσο τα ψηφιακά κανάλια όσο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 

ιδιοκτησίας για την προώθηση του διαγωνισμού, καθώς πολλές από τις αναρτήσεις 

οδηγούν με links στο entry form της καμπάνιας.      
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   Φωτογραφίες χρηστών για τον διαγωνισμό 

Επιπλέον, μία ανάρτηση στο Four Seasons Magazine αποκαλύπτει μια σειρά 

φωτογραφιών του διαγωνισμού, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, τους χρήστες 

του Instagram να ψηφίσουν τις αγαπημένες τους. Παρακάτω αποτυπώνεται η φόρμα 

που εμφανιζόταν στον χρήστη συμπεριλαμβανομένων  links με offers του Four 

Seasons Τορόντο 
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    Post στο Four Seasons Magazine 
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Παράλληλα, το ξενοδοχείο δημιούργησε ένα «memory book» στο Facebook app 

καλώντας τους προηγούμενους πελάτες να επαναφέρουν στο θυμικό τους την 

ιδιοκτησία ηλικίας 35 ετών διαμέσου αναρτήσεων φωτογραφιών και sharing των 

εμπειριών που έζησαν κατά την διαμονή τους στο ξενοδοχείο, κάνοντας επίκληση στο 

συναίσθημα των πελατών. Με πάνω από 80εκ χρήστες παγκοσμίως, το Instagram 

παραμένει προτεραιότητα για την ξενοδοχειακή αλυσίδα, με τον αριθμό των 

ιδιοκτησιών της μάρκας που διαθέτουν παγκοσμίως λογαριασμό στο συγκεκριμένο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης να υπερβαίνει το 1/3 των ξενοδοχείων. 

https://www.luxurydaily.com/four-seasons-pushes-reopening-of-toronto-property-via-

city-imagery-contest/ 

 

Το Four Seasons συνδέει την κράτηση του ταξιδιώτη μέσω μιας σελίδας στο online 

περιοδικό της, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται κρατήσεις μέσω της εκστρατείας. 

Επιπρόσθετα, η αλυσίδα χρησιμοποιεί το Twitter για να απαντήσει σε ερωτήσεις 

εξυπηρέτησης πελατών. Χρήστης του Twitter δημοσίευσε κάποια στιγμή ότι 

ετοιμαζόταν να έρθει στο Four Seasons Hotel Silicon Valley στο East Palo Alto. Ο 

τοπικός Twitter λογαριασμός του απάντησε με την προσφορά βοήθειας 

πραγματοποιώντας του κράτηση στο εστιατόριο Quattro. Κατά την άφιξη του πελάτη, 

το ξενοδοχείο είχε ήδη τοποθετήσει ένα εξατομικευμένο χειρόγραφο σημείωμα στο 

δωμάτιό του απαντώντας σε ένα άλλο Twitter του πελάτη μετά. Το σημαντικότερο 

ήταν πως ο πελάτης ήταν στην πραγματικότητα συγγραφέας για το blog iStrategy 

δημοσιεύοντας στη συνέχεια την θετική εμπειρία του. Επιπλέον, ένας χρήστης του 

Twitter είχε αναρτήσει post για την κακή υπηρεσία που έλαβε κατά τη διάρκεια του 

πρωινού σε ένα ξενοδοχείο των Four Seasons. Το brand έδρασε τάχιστα για τον 

εξορθολογισμό του tweet παρέχοντας μέριμνα για τις ανάγκες του με τον χρήστη να 

ανταπαντά πως ικανοποιήθηκε από το μεταγενέστερο service. 

https://www.luxurydaily.com/four-seasons-pushes-reopening-of-toronto-property-via-city-imagery-contest/
https://www.luxurydaily.com/four-seasons-pushes-reopening-of-toronto-property-via-city-imagery-contest/
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Το Four Seasons έχει θεσπίσει δύο προγράμματα αποβλέποντας στην αξιοποίηση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πρακτικών τους ώστε να προσφέρει μια εμπειρία 

του  brand σε πολλαπλά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Εκτενώς, η μάρκα ξεκίνησε 

εκστρατεία αποσκοπώντας στο να τοποθετήσει την αλυσίδα στην θέση 

«εμπειρογνώμονα» σχετικά με τον προγραμματισμό πολυτελών γαμήλιων δεξιώσεων 

μέσω του Facebook, Twitter, Pinterest, του περιοδικού της αλυσίδας, επί των 

υπηρεσιών της ιδιοκτησίας, Four Seasons bridal FS experts και Four Seasons 

Wedding stories. Το περιοδικό Wedding έκανε το ντεμπούτο του με ένα tablet 

magazine app, μια γυαλιστερή έντυπη έκδοση που διανεμήθηκε σε 86 Four Seasons 

προορισμούς και στο online περιοδικό four seasons magazine. Το Four Seasons 

δημιούργησε τους λογαριασμούς bridal Twitter και Pinterest αφιερωμένους στην 

ανταλλαγή ειδικών συμβουλών του προσωπικού του ξενοδοχείου και ιστορίες από 

πραγματικές νύφες στο Four Seasons. Αναλυτικά, το πρώτο τεύχος του περιοδικού 

περιείχε tips για νυφικά φορέματα και αξεσουάρ, floral εμπνεύσεις από το Παρίσι, 

τούρτες γάμου από όλο τον κόσμο και γάμους στην παραλία, την πόλη και την 

ύπαιθρο.Η  σελίδα του Pinterest φιλοξένησε διαγωνισμό με την «Pin Your Dream 

Wedding» παρέχοντας στους χρήστες την ευκαιρία να αποκτήσουν Four Seasons gift 

card $ 2.500 εφόσον «καρφιτσώσουν» φωτογραφίες που εμπνέουν το γάμο των 

ονείρων τους. Η @FSBridal Twitter εκστρατεία ξεκίνησε επίσης με αναρτήσεις από 

τρεις νύφες που είχαν διοργανώσει τους γάμους τους σε ξενοδοχεία Four Seasons στη 

Βηρυτό του Λιβάνου, της Βοστώνης και του Τορόντο, με τις νύφες να προσφέρουν 

συμβουλές από τα διάφορα στάδια του σχεδιασμού μέχρι την ημέρα του γάμου τους. 
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 Από αυτή την εκστρατεία, το brand εξέλαβε περισσότερα από 24 εκ posts για το  

#LuxBride hashtag της, καθώς και περισσότερα από 12 εκ συνολικές αναρτήσεις στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Η αλυσίδα αποκτά με δελεαστικό τρόπο κρατήσεις από εύπορα ζευγάρια μέσω 

πακέτων ενηλίκων με κοινωνική ώθηση στο Facebook, Twitter, Instagram και online 

περιοδικό της. Η καμπάνια Four Seasons «Ignite the Spark» φαίνεται να 

αναζωπυρώνει την τάση με διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Instagram, τα ζευγάρια 

είχαν την δυνατότητα ανάρτησης εικόνων ενώ βρίσκονταν στο ταξίδι τους 

συμπληρώνοντας το hashtag #IgniteTheSpark  αποκτώντας, έτσι, την ευκαιρία να 

κερδίσουν Four Seasons gift card Για πρώτη φορά, το Four Seasons εξαπλώνει αυτή 

την πρωτοβουλία σε περισσότερα από 80 ξενοδοχεία της σε όλο τον κόσμο με το 

Facebook app να εμφανίζεται σε κάθε σελίδα. 
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   Αντίστροφη μέτρηση στο Romance Facebook App 

Στην εφαρμογή, τα ζευγάρια μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους αντίστροφη 

μέτρηση για διακοπές λαμβάνοντας υπενθυμίσεις στο Facebook Timeline τους που 

είναι προσαρμοσμένες στον προορισμό και τα ενδιαφέροντα του ζευγαριού. 

Εκτενέστερα, 400 ζευγάρια συμμετείχαν στην εκστρατεία, μισά εκ των οποίων 

παρατηρήθηκε ότι επιζητούσαν περιβάλλοντα adults-only κατά την διάρκεια ταξιδιών 

με τον/την σύντροφό τους. Επιπλέον, το 75% των ταξιδιωτών επιθυμούσαν να 

καταστούν «romantic heroes» οργανώνοντας μία ρομαντική έκπληξη στο ταξίδι για 

το ταίρι τους, ενώ 54% των συμμετεχόντων ανέφερε πως το ταξίδι είναι το καλύτερο 

μέσο για να «κρατήσουν την σπίθα ζεστή» -(«Keep the spark alive» όπως η 

καμπάνια). Υπό το πρίσμα αυτό, τα ξενοδοχεία αποφάσισαν να απομονώσουν 

ζευγάρια σε συγκεκριμένους ορόφους και να θέσουν συγκεκριμένο ωράριο για spa 

ζευγαριών, ενώ προσέφεραν complimentary cocktail service, hotel dinner credit, μία 

μέρα spa για δύο άτομα και κάρτες «Spark the Conversation» ώστε να ανακαλύπτουν 

οι σύντροφοι ο ένας τον άλλον.  
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 Το «Social guest service» εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους στόχους, ενώ προς την 

κατεύθυνση αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης με απώτερο στόχο την διασφάλιση μιας global CRM στρατηγικής. 

 

https://www.luxurydaily.com/four-seasons-earns-24m-impressions-via-bridal-

twitter-hashtag/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.luxurydaily.com/four-seasons-earns-24m-impressions-via-bridal-twitter-hashtag/
https://www.luxurydaily.com/four-seasons-earns-24m-impressions-via-bridal-twitter-hashtag/
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4.5 8TH ANNUAL SHORTY AWARDS- 

ATLANTIS FIFTH HARMONY SOCIAL CAMPAIGN 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η «Ατλαντίδα Paradise Island» - το πιο δημοφιλές θέρετρο και τουριστικός 

προορισμός στις Μπαχάμες - διαθέτει τον μεγαλύτερο υπαίθριο θαλάσσιο οικότοπο 

σε παγκόσμιο επίπεδο, το «Aquaventure» θαλάσσιο πάρκο, πανέμορφες παραλίες, 

ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Καραϊβικής, καθώς και επιλογές για φαγητό 

παγκόσμιας κλάσης. Η ξενοδοχειακή μονάδα Atlantis έχει κατανοήσει την ανάγκη 

δημιουργίας ενός προορισμού που προσφέρει ψυχαγωγία χωρίς να θυμίζει κανένα 

άλλο resort, ενώ αναζητά διαρκώς νέους τρόπους ώστε να δελεάσει τον ταξιδιώτη 

επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο «engagement». Η σειρά συναυλιών Atlantis LIVE 

φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής σε ένα 

απαράμιλλο περιβάλλον. 

 

Αναγνωρίζοντας τη δύναμη της ποπ κουλτούρας και της μουσικής στη σημερινή 

αγορά, η Ατλαντίδα και το περίφημο γυναικείο γκρουπ «Fifth Harmony» 

συνεργάστηκαν από κοινού σε μια εκστρατεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με 

τη χρήση διαδραστικών ενεργοποιήσεων αναφορικά με ένα «giveaway» ταξίδι ώστε 

να απολαύσουν οι φανς την συναυλία της γυναικείας ομάδας που θα διοργανωνόταν 

στο Atlantis, στις 10 Οκτωβρίου, το 2015. Οι κύριοι στόχοι των Fifth Harmony και 

της κοινωνικής εκστρατείας του Atlantis σχετιζόταν με την χρησιμοποίηση των social 

media ως κινητήριας δύναμης για να οδηγήσει στο awareness της σειράς συναυλιών 
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#AtlantisLIVE,  αύξηση της χρήσης στα social media του Ατλαντίς, ενίσχυση της 

εμβέλειαw της συναυλίας με την ενεργοποίηση μεγαλύτερης συμμετοχής στη 

συναυλία που διενεργήθηκε στο θέρετρο και διατήρηση της συνεργασίας με τους 

υπάρχοντες followers.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Με τη χρήση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με στρατηγικό τρόπο και 

ζητώντας , συντοχρόνως, από τους followers την συμμετοχή τους, η Ατλαντίδα ήταν 

σε θέση να θεμελιώσει την εμπλοκή, την ευαισθητοποίηση και τον ενθουσιασμό για 

τη συναυλία. Αποσκοπώντας στην ενεργοποίηση οπαδών των Fifth Harmony που 

συγκεντρώνουν στους κόλπους τους πάνω από 2,8 εκατομμύρια οπαδούς στο Twitter 

και 3,3 εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram, το Atlantis συνεργάστηκε με το 

αγαπημένο μουσικό συγκρότημα-φαβορί διαμέσου αρκετών πρωτοβουλιών 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκτενώς, το Atlantis προέβη στην σχεδίαση 

ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

συμπεριλαμβανομένου Twitter και Instagram διαγωνισμού, ψηφιακές οθόνες 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στη σκηνή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

Fifth Harmony, βίντεο ανακεφαλαίωσης συναυλίας, και μια καταπληκτική εμπειρία 

διαμονής στο Atlantis για έναν νικητή. 

 

Δίνοντας τους followers την ευκαιρία μια φορά στην ζωή τους να κερδίσουν ένα 

καταπληκτικό ταξίδι στο Atlantis, προκειμένου να παρακολουθήσουν την συναυλία, 

δημιούργησε on line chat που καταστάθηκε τάχιστα. Η συμμετοχή προϋπέθετε από 

τους χρήστες να διαμοιραστούν μια φωτογραφία στο Twitter ή στο Instagram από 

αυτούς και «τον κολλητό τους» με μια ιστορία εξηγώντας τον λόγο που άξιζε να 

κερδίσουν το ταξίδι και την εμπειρία της συναυλίας. Οι χρήστες έπρεπε να 

ακολουθήσουν το λογαριασμό του ξενοδοχείου στο Twitter @AtlantisResort 
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τοποθετώντας ετικέτα και στον φίλο τους και, εν συνεχεία, να χρησιμοποιήσουν τα 

μοναδικά hashtag # Atlantis5HSweepstakes. Η δομή αυτού του διαγωνισμού 

σχεδιάστηκε προσεγμένα, καθώς η συνέχεια συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

κοινωνικών λογαριασμών του Ατλαντίς, ενώ η τοποθέτηση ετικετών στους φίλους 

εξασφάλιζε την προσέγγιση περισσότερων χρηστών και το μοναδικό hashtag 

επέτρεψε στην Ατλαντίδα να παρακολουθεί σημαντικές μετρήσεις. 

Εκτός από τις καταχωρήσεις φωτογραφιών που αναρτήθηκαν στο Twitter και το 

Instagram, ένα συνονθύλευμα φωτογραφιών ενσωματώθηκαν στην ιστοσελίδα του 

Ατλαντίς έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εξετάσουν όλες τις συμμετοχές. Όπως 

η ιστοσελίδα Ατλαντίς δεχόταν χιλιάδες μοναδικούς επισκέπτες ανά ημέρα, η γκαλερί 

των φωτογραφιών προσέλκυσε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του διαγωνισμού και 

ενθάρρυνε επιπλέον την συμμετοχή. Τόσο η Ατλαντίδα όσο και οι Fifth Harmony 

προχώρησαν σε συντονισμένες προωθητικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και, συγκεκριμένα, μέσω του Facebook, Twitter και Instagram για την 

διασφάλιση του διαγωνισμού. Από την ανακοίνωση της Fifth Harmony για την 

συναυλία στις 13 Αυγ-μέχρι 15 Οκτ, το Atlantis έστειλε πάνω από 67 tweets για να 

δημιουργήσει σταθερά buzz για την παράσταση. Μετά το διαγωνισμό, το Atlantis 

προέβαλλε την τεκμηριωμένη εμπειρία του νικητή μέσω κοινών βίντεο στα κανάλια 

Twitter, Instagram και το YouTube Atlantis και μέσα από τα προσωπικά δίκτυα του 

νικητή, γεγονός, που ανέδειξε την αξιοπιστία και αυθεντικότητα της ξενοδοχειακής 

μονάδας μέσα από τα μάτια του καταναλωτή. 

Την ημερομηνία της συναυλίας, 10 Οκτωβρίου, η Ατλαντίδα δημιουργούσε 

αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ενθαρρύνει τους 

οπαδούς σε συμμετοχή. Έξω από το συναυλιακό χώρο, ένα φόντο από "μπλε χαλί" ως 

σκηνικό ήταν διαθέσιμο ώστε να μοιραστούν εκεί οι φανς φωτογραφίες, ενώ μεγάλες 

πινακίδες με λογότυπα Atlantis Resort και #AtlantisLIVE ήταν στρατηγικά 

τοποθετημένα γύρω από το χώρο ώστε να αναγνωρίζουν οι χρήστες τις φωτογραφίες 

τους οι οποίες θα εμφανίζονταν σε μεγάλες ψηφιακές οθόνες κατά τη διάρκεια της 

συναυλίας. Για να εξασφαλιστεί ότι θα μεγιστοποιηθούν όλες οι «ενεργοποιήσεις», 

καθώς και η απόδοση των Fifth Harmony, η Ατλαντίδα αναρτούσε υλικό σε 

πραγματικό χρόνο της συναυλίας στο Twitter και το Instagram και, συντοχρόνως, 

παρήγαγε συναρπαστικό βίντεο ώστε να διαμοιραστεί με τους οπαδούς στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης μετά το συμβάν. Fans που παρακολούθησαν την παράσταση 

είχαν την δυνατότητα να ξαναζήσουν την εμπειρία και όσοι από τους οπαδούς δεν 

είχαν την ευχέρεια να παρευρεθούν στην παράσταση, ήταν σε θέση να συμμετάσχουν 

στη διασκέδαση από το σπίτι. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της Atlantis Fifth Harmony Campaigh, υπερέβησαν κατά πολύ τις 

προσδοκίες. Η αρχική ανακοίνωση της συναυλίας, ένα  tweet στις 13 Αυγούστου από 

τις Fifth Harmony, κρίθηκαν από τις υψηλότερες αναφορές στην Ατλαντίδα με πάνω 

από 5.300 mentions σε μία μόνο μέρα. Ο διαγωνισμός hashtag 
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#Atlantis5HSweepstakes συγκέντρωσε πάνω από 9 εκατομμύρια εντυπώσεις και 4.800 

νέους χρήστες σε μόλις οκτώ ημέρες. Επιπλέον, οι λογαριασμοί στο Twitter και το 

Instagram του Ατλαντίς εξέλαβαν 2,1εκ νέους οπαδούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το χρονικό διάστημα που το συγκρότημα των Fifth Harmony διέμενε στο ξενοδοχείο 

από 9 έως 15 Οκτ, υπήρχαν πάνω από 40.000 αναφορές @AtlantisResort στο Twitter. 

Το hashtag #AtlantisLIVE απέκτησε 34 εκατομμύρια mentions στο Twitter και 

χρησιμοποιήθηκε σε πάνω από 8.900 tweets από 4.900 χρήστες. Ένα live-tweet της 

συναυλίας είχε πάνω από 3.500 εκ νέου tweets και 4.300 Likes ,ενώ το βίντεο που 

μετέδιδε τη συναυλία και τους οπαδούς ξεπέρασε τις 23.000 προβολές στο Twitter με 

3.600 εκ νέου tweets και 4485 Likes. Τα αποτελέσματα αυτά πληρούσαν όλους τους 

στόχους που τέθηκαν κατά την έναρξη της εκστρατείας δημιουργώντας μαζικό 

awareness της σειράς συναυλιών #AtlantisLIVE, ισχυρή ανάπτυξη των followers και 

κοινωνικές ενεργοποιήσεις.  

http://shortyawards.com/8th/atlantis-fifth-harmony-social-campaign  

4.6 8TH ANNUAL SHORTY AWARDS 

 #LOOKBACK15 

 

Το MGM Resorts International δημιούργησε μια εκστρατεία αποβλέποντας στην 

ενθάρρυνση της εμπλοκή των οπαδών σε όλα τα 15 καζίνο/ θέρετρα της εταιρίας 

προμοτάροντας και γιορτάζοντας την τελική αντίστροφη μέτρηση για το 2015. 

Εκτενώς, επιδίωξε να προωθήσει μια συζήτηση στο Facebook, Instagram και το 

Twitter, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να διαμοιράσουν το δικό τους περιεχόμενο 

μέσω του hashtag #LookBack15 αποτυπώντας-για τους ίδιους- τις πιο αξέχαστες 

στιγμές του 2015. Διαμέσου αυτού του διαβήματος, επιδιώχθηκε η αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και δέσμευσης στα MGM Resorts International και, παράλληλα, η 

οικοδόμηση ενός επαναπροσδιορισμού κοινού και χρηστών με μια νέα καμπάνια που 

http://shortyawards.com/8th/atlantis-fifth-harmony-social-campaign
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θα λειτουργούσε ως follow-up για το 2016 στο σύνολο των επιπλέον 14 brands, όπως 

το Bellagio, MGM Grand στο Λας Βέγκας και το Luxor.  

 

Η εκκίνηση δόθηκε με ένα teaser βίντεο στο Facebook, στις 23 Δεκεμβρίου 2015, 

συνοδευόμενο από γραφικές αναρτήσεις σε Instagram και Twitter με την εκστρατεία 

# LookBack15 να επιδιώκει την δημιουργία συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό, 

καλώντας τον κόσμο να γιορτάσει μαζί τους και να θυμηθεί στιγμές από την χρονιά 

που πέρασε. Κατά τη διάρκεια των επόμενων οκτώ ημερών, ξεκίνησε μια σειρά από 

15 βίντεο και γραφικά σε όλα τα κανάλια και τα εμπορικά σήματα τονίζοντας 

βαρυσήμαντα γεγονότα, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, όπως το κτίριο της νέας 

T-Mobile Arena, καθώς και το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα της ισότητα γάμου. 

Αποβλέποντας στην υπέρβαση, το βίντεο ενισχύθηκε στο Facebook με την προσθήκη 

Buzzfeed που έφερε τον τίτλο «14 άνθρωποι μοιράζονται τις καλύτερες Social Media 

στιγμές από το παρελθόν έτος» , γεγονός που ενθάρρυνε περαιτέρω τους αναγνώστες 

να μοιραστούν τις δικές τους στιγμές χρησιμοποιώντας το hashtag# LookBack15. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η εκστρατεία # LookBack15 συγκέντρωσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια 

εντυπώσεις στο Facebook με περισσότερα από 1 εκατομμύριο δεσμεύσεις. Η πιο 

επιτυχημένη ανάρτηση από την εκστρατεία αυτή κρίθηκε ένα βίντεο hyperlapse κατά 

την διάρκεια της κατασκευής της T-Mobile Arena, συγκεντρώνοντας τα περισσότερα 

«engagements» από κάθε άλλη ανάρτηση Facebook των MGM Resorts International 

του 2015. Στο Twitter, η εκστρατεία παρήγαγε δυναμικό- σε αριθμό των οπαδών 

κατά τη στιγμή των tweet συμπεριλαμβανομένων των followers με  retweeted 

περιεχόμενο- που υπερβαίνει τα 14 εκατομμύρια, ενώ η χορηγία προβεβλημένη στο 

βίντεο μέσω του Buzzfeed είχε περισσότερες από 103.000 προβολές. 

Επιπλέον, η εκστρατεία αυτή προστίθεται στην ευαισθητοποίηση της MGM Resorts 

International μάρκας ως ηγέτιδα των κορυφαίων θέρετρων στο Λας Βέγκας. 

Δεσμεύσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο # LookBack15 αντιπροσώπευαν το 

21%  οργανικής εμπλοκής στο Facebook για όλους το 2015 και 3% οργανικής 

εμπλοκής στο Twitter για όλους το 2015 για αυτή τη μάρκα. Αυτή η δέσμευση 

οδήγησε σε μια αύξηση της τάξεως του 3% σε οπαδούς σε μία περίοδο μόλις εννέα 
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ημερών. Τέλος, η εκστρατεία θεωρήθηκε τόσο επιτυχής που το hashtag #LookBack15 

ξεπέρασε όνομα και κοινό, καθώς και άλλα brands του Λας Βέγκας προσχώρησαν 

στην συνομιλία, συμπεριλαμβανομένων του Tropicana Las Vegas, βασικού 

ανταγωνιστή. 

http://shortyawards.com/8th/lookback15  

4.7 7TH ANNUAL SHORTY AWARDS 

TRAVELBRILLIANTLY.COM  

Τα ξενοδοχεία Marriott θεωρούνται μια αξιόπιστη εικονική μάρκα με 60+ χρόνια 

στην ιστορία της φιλοξενίας. Μολονότι αποτελούν πολύ ισχυρό brand,  αναγνωρίζουν 

τη σημασία μια βαθύτερη σύνδεσης με την επόμενη γενιά ταξιδιώτη. Βασική 

επιδίωξη της αλυσίδας αποτέλεσε η επιθυμία να αποδείξει πως είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες τους. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Επιφορτισμένη να αλλάξει την αντίληψη της μάρκας αναφορικά σ’ αυτό το τμήμα 

στόχου, το Marriott θέλησε να επιδείξει τη δέσμευση σε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι 

καινοτομίας. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Υπό τα πλαίσια αυτά, οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ενταχθούν στο «ταξίδι» των Marriot 

Hotels  συμμετέχοντας σε μια συζήτηση με απώτερο σκοπό τον επαναπροσδιορισμό 

της εμπειρίας του ταξιδιού και του ξενοδοχείου. 

 

 

http://shortyawards.com/8th/lookback15
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η αλυσίδα προχώρησε στην ανάπτυξη του TravelBrilliantly.com (http://marriott-

hotels.marriott.com/)  ώστε να λειτουργήσει ως πλατφόρμα που θα φιλοξενούσε την 

συζήτηση σχετικά με το μέλλον των ταξιδίων. Οι ταξιδιώτες, διαμέσου της 

ιστοσελίδας, υπέβαλλαν τις ιδέες τους για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της 

επόμενης μεγάλης καινοτομίας του brand. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι ταξιδιώτες ανταποκρίθηκαν σε απίστευτο βαθμό. Υπερβαίνοντας τις 2 

εκατομμύρια επισκέψεις στην ιστοσελίδα, ξεπεράστηκε ο αρχικός στόχος των 

700.000 με 254% σε 8 μήνες και έχοντας συλλέξει πάνω από 20.000 ιδέες. Η έρευνα 

του site και τα στοιχεία των χρηστών αποδεικνύουν ότι η ιστοσελίδα προσελκύει νέο 

κοινό μετατοπίζοντας τις αντιλήψεις για την μάρκα. 

 

http://marriott-hotels.marriott.com/
http://marriott-hotels.marriott.com/
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Τον Σεπτέμβριο του 2014, εισάγεται η πρώτη συν-δημιουργική καινοτομία που 

συνίστατο στο «Υγιές Μηχάνημα αυτόματης πώλησης», εμπνευσμένο από μια ιδέα 

που υποβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά, συγκεντρώθηκαν πάνω 

από 160 εκατομμύρια εντυπώσεις PR και 10.000+ οργανικά posts / engagements σε 

όλα τα social media συμπεριλαμβανομένων των Facebook σχολίων όπως, «Πρέπει να 

το παραδεχτώ σε εσάς Marriott. Αυτό είναι μια μεγάλη ιδέα. Μπράβο!» 

  

ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

Μετασχηματισμός 500+ ξενοδοχείων διαρκεί χρόνο - γεγονός που καθιστά ακόμη πιο 

σημαντικό να αποδείξει η αλυσίδα τη δέσμευσή της στην καινοτομία. Το 

TravelBrilliantly.com όχι μόνο παρουσίασε τον καινοτόμο χάρτη των Marriott Hotels, 

αλλά κάλεσε τους ταξιδιώτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαμορφώνοντας το 

ταξίδι του μέλλοντος. Ήδη από την αφετηρία, έχει καλέσει τους χρήστες να 

υποβάλουν τις ιδέες τους γύρω από το πώς θα κάνουν το ταξίδι και την ξενοδοχειακή 

εμπειρία που θα αποκομίσουν πιο λαμπερή. 
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ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ έρχονται στο προσκήνιο 

Στην προσπάθειά τους να αλλάξουν πραγματικά τις αντιλήψεις, τα Marriott Hotels 

χρειάστηκε να αποδείξουν την υπόσχεσή τους. Δεδομένου ότι η ζήτηση ιδεών δεν 

κρίνεται επαρκής, όφειλαν να φέρουν τις ιδέες των ταξιδιωτών στο φως και να τις 

κάνουν πραγματικότητα ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία. 

Εκτενέστερα, μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από opinion leaders και 

εμπειρογνώμονες της τουριστικής βιομηχανίας επέλεξαν τους νικητές για τα δύο 

πρώτα στάδια του προγράμματος. Η νικήτρια της πρώτης φάσης, Anjana Κ, πέταξε 

στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τους εμπειρογνώμονες ώστε να την βοηθήσουν να 

αναπτυχθεί περαιτέρω η ιδέα της. Αποτέλεσμα ήταν μια συνεργασία με την 

οργάνωση του Σικάγου «Farmers Fridge», που έφερε το Healthy Vending Machine 

πιλοτικά στην ιδιοκτησία τον Σεπτέμβριο του 2014. Μερικές από τις υποβληθείσες 

ιδέες που δύνανται πιο εύκολα να γίνουν πράξη, όπως σταθμούς φόρτισης και τοπικά 

pop-up καταστήματα στα λόμπι, έχουν ήδη εκτελεστεί ως απόδειξη των αξιών της 

ιδιοκτησίας. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Το πρόγραμμα «συν-δημιουργία» των Marriott Hotels υποστηρίχθηκε με ένα μείγμα 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημόσιες σχέσεις και κοινωνικά κανάλια. Σε όλο το 

πρόγραμμα, το brand συνεργάστηκε με καλλιτέχνες και επηρεαστές της κοινής 

γνώμης ώστε να αναπτυχθούν οπτικές αναπαραστάσεις από τις αγαπημένες και πιο 

καινοτόμες ιδέες, ενώ εξέπληξε θετικά τους χρήστες που υπέβαλαν αυτές τις ιδέες την 

προσθήκη τους στο site και την ανταλλαγή εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η επιρροή των καλλιτεχνών που διαμοιράστηκαν απεικονίσεις και αναρτήσεις, 

παρείχε πρόσθετη ενίσχυση και ευαισθητοποίηση για την εκστρατεία, ενώ καινοτόμοι 

εταίροι, όπως Wired, Fast Company και Mashable, προχώρησαν στην δημιουργία 

σχετικού περιεχομένου για να διευκολύνει τις συνομιλίες με το προνοητικό κοινό. 

Τέλος, κοινωνική και e-mail προσέγγιση, επέτρεψαν στα Marriott να συνεχίσουν να 

συνδέονται με τους καταναλωτές οι οποίοι είαχν εμπλακεί στο πρόγραμμα. 

http://shortyawards.com/7th/travel-brilliantlycom-co-creation-platform  

 

 

 

http://shortyawards.com/7th/travel-brilliantlycom-co-creation-platform
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Συμπεράσματα-Προτάσεις 
 

Δεδομένου ότι η δημοτικότητα των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθοριστικός παράγοντας αποτελεί η κατανόηση των 

χαρακτηριστικών της νέας τάσης marketing ως τρόπου επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και  ενίσχυσης των κερδών. Τα ξενοδοχεία 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ιστοσελίδες online κρατήσεων, ενώ η χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης συντελεί στην προώθηση των ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών και προσφορών που συνίστανται στην απόσπαση φωτογραφιών και 

βίντεο. Τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης  ανάγονται στον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με υπεράριθμη βάση  

πελατών. Διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τα οφέλη που 

απορρέουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, κυρίαρχοι 

στόχοι στη θεμελίωση της στρατηγικής προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν  η 

συμμετοχή και υποστήριξη των πελατών, διατήρηση της on line παρουσίας, 

προώθηση της ευαισθητοποίησης της μάρκας, απόκτηση πελατών και αύξηση 

κερδοφορίας. Συνεπώς, οι marketers καλούνται να εκτιμούν τους στόχους που 

σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση αποσκοπώντας στην ανατροφοδότηση. 

Εκτενώς, κρίνεται πρωταρχικό για τους  διευθυντές μάρκετινγκ των ξενοδοχείων 

στην οικοδόμηση των σχέσεων με τους πελάτες η παρακολούθηση online 

συζητήσεων, οι απαντήσεις στα σχόλια των πελατών και η διαχείριση τυχόν 

αρνητικών κριτικών με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών του brand. Σειρά 

από ζητήματα που δύνανται να προκαλέσουν ανασφάλεια στους marketers αναφορικά 

με τη χρήση κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης αφορούν στην έλλειψη 

ενημέρωσης και την εμπειρία, την εμπιστοσύνη και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής, την αξιοπιστία της πληροφόρησης, την ίδια την φύση των κοινωνικών δικτύων 

που θεωρείται ανεξέλεγκτη και ο φόβος ενδεχόμενης λήψης αρνητικής κριτικής είτε 

παρατηρήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Ωστόσο, μπορούν να 

ξεπεραστούν όλοι αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες  διαμέσου της αύξησης της 

εμπειρίας και της ευαισθητοποίησης με την εφαρμογή των social media.  

Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή  υποδηλώνει ότι τα social media οφείλουν να 

αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού mix marketing.  Κρίνεται αναγκαίο για όλες τις 

ξενοδοχειακές μονάδες να διαθέτουν λογαριασμούς σε διάφορες κοινωνικές 

πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς δεν χωρά αμφιβολία πως τα social 

media συνεπάγονται περισσότερα πλεονεκτήματα και δυνατότητες στα ξενοδοχεία που 

δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων μάρκετινγκ 

(προσέγγιση πολυάριθμων πελατών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα).  

Η συγκεκριμένη έρευνα δύναται να παρέχει κίνητρα για περαιτέρω μελέτη, με την 

μελλοντική αναζήτηση να επικεντρώνεται στην εκτίμηση των δυνατοτήτων της 

Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI). Εκτενώς, τα brands στον τομέα 

του τουρισμού και της φιλοξενίας καλούνται να προβούν στην ενσωμάτωση 

τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναφορικά με την διαδικασία αναζήτησης 
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χρηστών και την συνομιλία σε πλατφόρμες on line επικοινωνίας, αποσκοπώντας στην 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της αφοσίωσής τους. Το ρεύμα AI στον 

χώρο του ταξιδιού ξεκίνησε το 2016, ενώ αναμένεται να επικρατήσει ως τάση από το 

2017 και έπειτα. 

Σε κλίμακα φιλοξενίας, οφείλουμε να μην παραλείψουμε απτά παραδείγματα όπως 

αυτό του Hilton Worldwide με το Watson-powered "Connie" ρομπότ του το 2016, και 

των Leading Hotels που χρησιμοποιούν το μυαλό του Watson για να συνταιριάζει 

συγκεκριμένες αναζητήσεις επισκεπτών με μεμονωμένα ξενοδοχεία. Σε άλλες 

πρόσφατες έρευνες, εισήχθη η Lola app  εφαρμογή μόλις το 2016, προσφέροντας 

έναν συνδυασμό AI-επαυξημένης λειτουργικότητας chat και ένα ζωντανό προσωπικό 

ταξιδιωτικών πρακτόρων. Πρόκειται για διάβημα που εστιάζει στην προσπάθεια 

δημιουργίας «υπεράνθρωπων» ταξιδιωτικών συμβούλων με τεχνητή νοημοσύνη που 

είναι σε θέση να διαχειριστούν περισσότερα ταξίδια ανά ώρα από ό, τι ένας 

κανονικός ταξιδιωτικός πράκτορας παρέχοντας καλύτερη συμβουλευτική 

υποστήριξη. Παράλληλα, πολυτελή brand όπως τα Dorchester Ξενοδοχεία και 

Edwardian Hotels έχουν επενδύσει σε νέα AI-ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων. Το virtual concierge των Edwardian Hotels επονομαζόμενο ως 

"Edward" περιγράφεται ως ένα «νέο διαδραστικό απαντητικό κείμενο κινητών SMS 

υπηρεσιών» που συντελεί στην παροχή βοηθείας των επισκεπτών σε requests 

βασικών ανέσεων του ξενοδοχείου. Εν τω μεταξύ, το Facebook ερευνά την ανάπτυξη 

της «DeepText» μηχανής αναζήτησης AI σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί με την 

κυριαρχία της Google αναφορικά με την αναζήτηση ταξιδίων. Τέλος, η 

http://www.booking.com εισήγαγε την «Booking Experiences», νέα πιλοτική 

πλατφόρμα της το 2016 σε επιλεγμένες πόλεις εξοπλισμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη, 

έτσι ώστε οι ταξιδιώτες να αποκτούν πλέον την ευχέρεια αναζήτησης εκδρομών και 

δραστηριοτήτων με πιο έξυπνο τρόπο στο πλαίσιο της app εφαρμογής της Booking. 

Υφίσταται ακόμη διαδρομή που οφείλουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι 

ξενοδοχειακοί οργανισμοί να διανύσουν προτού η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι 

ανθρώπινες-μηχανικές διεπαφές μεταμορφώσουν πραγματικά την έρευνα γύρω από 

τα ταξίδια και την εμπειρία του χρήστη σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών σημάτων. 

Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν σταματούν εδώ, αυτή είναι μόνο η αρχή που 

σηματοδοτεί την ανέλιξη. 

 

 

 

 

 

 

http://www.booking.com/
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