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Περίληψη 

Η ευρεία διάδοση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, αποτελεί πολύτιµο εργαλείο 

στην προώθηση τόσο της τουριστικής όσο και της πολιτιστικής ανάπτυξης µιας πόλης. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που παρέχουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική 

προβολή του Δήµου Θεσσαλονίκης. Με βάση τα επιστηµονικά άρθρα που 

συγκεντώθηκαν και µελετήθηκαν αλλά και µε τη χρήση εργαλείων ανάλυσης, 

αναζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και παρουσιάστηκαν µελέτες περίπτωσης.  

Βασικά στοιχείο της παρούσας µελέτης αποτελεί η ανάλυση των δεδοµένων 

πρωτογενούς έρευνας σε δείγµα 162 ερωτηθέντων. Η συγκεκριµένη έρευνα είχε ως 

στόχο να καταδείξει πόσο εξοικειωµένο είναι το κοινό µε την αναζήτηση πληροφοριών 

τουριστικού περιεχοµένου µέσω κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον  εξετάστηκαν και άλλα 

στοιχεία όπως το είδος των αναζητήσεων και η γενικότερη κίνηση τους, τα 

δηµοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα και ο ρόλος τους στην ανάδειξη τουριστικών 

πληροφοριών. Με βάση τα δεδοµένα που αναλύθηκαν, συντάσσεται πλάνο για την 

προβολή της πόλης της Θεσσαλονίκης µέσω διαδραστικής χρήσης των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, για την προσέλκυση του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος του 

παγκοσµίου κοινού. 

Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας είναι ότι ολοένα και περισσότερο κοινό 

χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αναζήτηση πληροφοριών 

τουριστικού περιεχοµένου. Επιπλέον ολοένα και περισσότεροι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης θέτουν τα κοινωνικά δίκτυα στο επίκεντρο της στρατηγικής τους στον 

τοµέα του τουρισµού. Ωστόσο η αξιοποίηση των κοινωνικών µέσων στην Ελλάδα, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα το Δήµο Θεσσαλονίκης κρίνεται ακόµη ανεπαρκής. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικά δίκτυα, Δήµος Θεσσαλονίκης, τουρισµός, Facebook, 

Instagram, YouTube 
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Abstract 

The wide use of social media is a valuable tool to promote the tourist and cultural 

development of any city.  

The present work explores the power of social media in the touristic promotion of the 

Municipality of Thessaloniki (the second largest municipality in terms of population in 

Greece). The optimal applied practices have been searched and several case studies 

have been presented based on state-of-the-art literature and using analytic tools.    

The principal scientific component of the present study has been the outcome of a 

questionnaire, which has been created for the needs of this work. The data analysis has 

been carried out in a sample of 162 participants. The target of this work is to investigate 

whether people are familiar with the use of social media to find out touristic 

information. Moreover, other elements, such as the type of search and its frequency and 

the most popular social networks and their role in finding tourist information, have been 

investigated in the present work. Based on the outcomes of this research, a strategic 

planning –for any potential use – has been made to promote Thessaloniki via an 

interactive use of the social media so as to attract the international touristic interest.  

The main conclusion of this pilot project is that more and more people use the social 

media networks to gather touristic information. Furthermore, social media have become 

a valuable partner in the strategic planning of the touristic policy applied by local 

authorities. However, the effective use of social media in Greece, and in particular in 

the Municipality of Thessaloniki, seems still insufficient. 

 

Keywords: social media, municipality of Thessaloniki, Facebook, Instagram, YouTube 
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 1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόβληµα – Σηµαντικότητα του θέµατος 
Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία διαπραγµατεύεται τη χρήση των κοινωνικών 

µέσων για την τουριστική και πολιτιστική προβολή ενός προορισµού, ενώ παράλληλα 

καταθέτει µια ολοκληρωµένη πρόταση για το Δήµο Θεσσαλονίκης. Αρχικά µελετώνται 

σε θεωρητικό υπόβαθρο έννοιες που αφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριµένα 

στον τουριστικό κλάδο. Επιπλέον εµπεριέχονται µελέτες περιπτώσης που κρίθηκε ότι 

ακολούθησαν ένα πολύ καλό πλάνο προώθησης και παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον. 

Τέλος, αναλύεται δείγµα πληθυσµού που απάντησε σε σχετικό ερωτηµατολόγιο το 

οποίο διαµορφώθηκε και διακινήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας. 

1.2 Σκοπός – Στόχοι 
Ο σκοπός της έρευνας είναι η µελέτη των τουριστικών συνηθειών στο χώρο των 

κοινωνικών δικτύων µε τελικό στόχο την ανάδειξη της καλύτερης πρότασης προς τον 

Δήµο Θεσσαλονίκης για την προβολή του, στον τουριστικό - πολιτιστικό κλάδο.  

 

1.3 Ερωτήµατα – Υποθέσεις  
Το κύριο ερώτηµα (ή υπόθεση εργασίας) που η παρούσα µελέτη διερευνά είναι κατά 

πόσο η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης συντελεί στην τουριστική ανάπτυξη 

µιας περιοχής. Το παραπάνω ερώτηµα µελετάται από δύο σκοπιές: α) κατά πόσο το 

κοινό αναζητά πληροφορίες τουριστικού περιεχοµένου µέσω των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, β) κατά πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγει να χρησιµοποιήσει τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή της τουριστικής ανάπτυξής της. Η εργασία 

εστιάζει στην περίπτωση του Δήµου της Θεσσαλονίκης για την οποία συντάσσεται ένα 

(πιλοτικό για την παρούσα στιγµή) πλάνο – πρόταση βάση της ανάλυσης των 

παραπάνω ερωτηµάτων. 

1.4 Συνεισφορά 
1. Αναζήτηση βιβλιογραφίας µέσω επιστηµονικών εγκυκλοπαιδειών science 

direct, google scholar, Emerald Insight, academia µε αντίστοιχες λέξεις κλειδιά. 

2. Μελέτη για την διεξαγωγή των καλύτερων περιπτώσεων µέσω άρθρων. 
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3. Παρακολούθηση κοινωνικών δικτύων πόλεων. 

4. Δηµιουργία ερωτηµατολογίων. 

5. Συλλογή - ανάλυση δεδοµένων.  

6. Συγγραφή πρότασης. 

 

1.5 Βασική Ορολογία 

• social media networks  

• social media marketing  

• brand engagement  

• electronic word of mouth 

•  brand awareness  

 

1.6 Διάρθρωση της µελέτης     
Η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει τις τεχνικές µάρκετινγκ, µε τις οποίες 

χρησιµοποιούνται οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης µε αντικείµενο τον τουρισµό. 

Στο Κεφαλαίο 2 γίνεται µια ειδικότερη αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα, εστιάζοντας σε 

θέµατα που αφορούν στις κατηγορίες των κοινωνικών µεσών, στο πως 

χρησιµοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και ποιές είναι οι καλύτερες µελέτες 

περίπτωσης. Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η µεθοδολογία µε την οποία µελετήθηκε 

και συντάχθηκε η παρούσα έρευνα ενώ στο επόµενο Κεφάλαιο παρατίθεται η 

συγκεκριµένη έρευνα µε την µορφή ερωτηµατολογίου και η ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης. Στο Κεφάλαιο 5 συντάσσεται η πρόταση προς τον Δήµο Θεσσαλονίκης 

για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και στο 6ο και τελευταίο 

Κεφάλαιο της εργασίας καταγράφονται τα συµπεράσµατα, τα όρια και οι περιορισµοί 

της παρούσας έρευνας αλλά και µελλοντικές επεκτάσεις της. 
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2.  Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

2.1 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη και η αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή καθώς και των κινητών συσκευών (smart phones και tablets) έχει 

συνεισφέρει κατά πολύ στη δηµιουργία νέων τρόπων επικοινωνίας µεταξύ των 

ανθρώπων σε παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, έχουν δηµιουργηθεί αρκετά κανάλια/δίαυλοι 

επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων, είτε αυτό εξυπηρετεί προσωπικούς σκοπούς είτε 

επεκτείνεται σε επαγγελµατικό επίπεδο, γνωστά ως µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή 

αλλιώς social media. 

 

Σύµφωνα µε τους Kaplan και Haenlein, ως µέσα κοινωνικής δικτύωσης ορίζονται 

κάποιες οµάδες εφαρµογών που στηρίζονται στο διαδίκτυο, βασίζονται στις ιδεολογικές 

και τεχνολογικές αρχές των Web 2.0 τεχνολογιών και επιτρέπουν τη δηµιουργία και την 

ανταλλαγή/διακίνηση περιεχοµένου που δηµιουργεί ο ίδιος ο χρήστης (Kaplan & 

Haenlein, 2010 ). 
      

Πέραν απ’ αυτόν τον ορισµό, πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ιστορία της εξέλιξης της 

τεχνολογίας ο όρος «social media» κατά καιρούς έχει διατυπωθεί µε διαφορετικούς 

τρόπους. Με τη βοήθεια του διαδικτύου, η δηµιουργία των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης - ή αλλιώς social media networks - µετέτρεψε την άµεση επαφή των 

ανθρώπων σε µια εικονική και ταυτόχρονα ζωντανή επικοινωνία, προσβάσιµη ανά 

πάσα στιγµή από οποιοδήποτε σηµείο παγκοσµίως.  
        

Κύρια λειτουργία των κοινωνικών δικτύων είναι η δηµιουργία κοινοτήτων ανθρώπων, 

σε διαδικτυακή µορφή, που έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους είτε 

για θέµατα που τους αφορούν (κοινά χόµπι, ενδιαφέροντα, µουσική, ταξίδια κτλ.) είτε 

για τη διεξαγωγή διαφορετικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται µε διαφορά 

εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο το άτοµο αισθάνεται ότι ανήκει σε µια κοινωνία (ή 

πολλαπλές κοινωνίες), πέρα από την καθηµερινή και είναι σε θέση πλέον να 

ενηµερωθεί άµεσα από τον χώρο του για διαφόρων ειδών θέµατα που το αφορούν ή του 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον, τα όποια αγνοούσε προηγουµένως (Kent, et al., 2003).  
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Σύµφωνα µε έρευνα της Statista, το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τον αριθµό των 

χρηστών των µέσων κοινωνικής δικτύωσης  παγκοσµίως για το διάστηµα 2010 έως 

2016. Παρατηρείται λοιπόν ένας αυξανόµενος αριθµός χρηστών ξεκινώντας από 0.97 

δισεκατοµµύρια το 2010 ενώ µέχρι το 2020 ο αριθµός προβλέπεται να φτάσει τα  2.95 

δισεκατοµµύρια, µέγεθος περίπου διπλάσιο σε σχέση µε το 2013. Η συγκεκριµένη 

παρατήρηση λοιπόν φανερώνει ότι ολοένα και περισσότεροι χρήστες εντάσσουν στην 

καθηµερινότητά τους τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης – social media networks (εικόνα 

2.1). 

 

 
Εικόνα 2 - 1 : Διάγραµµα χρηστών των µέσων κοινωνικών δικτύων παγκοσµίως για το διάστηµα 2010-2016.  

[Πηγή : Statista, 2016] 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται από το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 

καθώς µέσω αυτών τους παρέχεται η ευκαιρία να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο 

καταναλωτών, οι οποίοι µπορούν να ενηµερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που υπάρχουν στην αγορά ανά πάσα στιγµή (Whiting & Williams, 2013). Χωρίζονται 

σε κατηγορίες αναλόγως µε τα χαρακτηριστικά τους και οι βασικότερες είναι οι σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, οι σελίδες blogs, τα wikis, τα microblogs, το video sharing, τα 

podcasts, τα discussion forums, τα rss feeds και το photo sharing όπου θα αναλυθούν 

παρακάτω (Osatuyi,2013; Whiting & Williams, 2013). 
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Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media networks) 

Είναι ιστοσελίδες µέσω των όποιων οι χρήστες διατηρούν κοινωνική επαφή µε άλλους 

χρήστες δηµιουργώντας ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό προφίλ και µέσω των οποίων οι 

χρήστες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δηµιουργούν νέες κοινωνικές επαφές. 

Σήµερα, υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης που διακρίνονται σε 

κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο που διαπραγµατεύονται, το είδος του 

περιεχοµένου τους, και τον τρόπο επικοινωνίας και συµµετοχής των µελών τους (Boyd 

& Ellison, 2008). 

 

Blogs 

Ένα ιστολόγιο ή αλλιώς Blog είναι µια προσωπική ιστοσελίδα στην όποια ο ιδιόκτητης 

εκφράζει τις απόψεις του και η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό για να µπορεί 

οποιοσδήποτε αναγνώστης να αλληλεπιδρά µε αυτήν. Περιέχει συνήθως µια σειρά 

χρονολογικών καταχωρίσεων από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη (Laudon & 

Traver, 2011). 
    

Wikis 

Ένα wiki είναι µια εφαρµογή διαδικτύου που επιτρέπει στον χρήστη να προσθέτει, 

διαγράφει, επεξεργάζεται και να αλλάζει το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας (Laudon & 

Traver, 2011). 

      

Microblog 

Τα microblogs είναι µια µορφή blog που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους µε µηνύµατα µικρού περιεχοµένου (έως 140 χαρακτήρες). Τα µηνύµατα 

αυτά µπορούν να είναι σύντοµες φράσεις, µεµονωµένες φωτογραφίες ή βίντεο 

σύνδεσµοι (Stoller, 2009). 

      

Podcasts 

Είναι ένα ψηφιακό µέσο που αποθηκεύεται ως αρχείο ήχου και αναρτάται στο 

διαδίκτυο. Τέτοια είναι αποσπάσµατα από ταινίες, τραγούδια ή προσωπικές ηχητικές 

παρουσιάσεις τα όποια λαµβάνονται από τους χρήστες και αναπαράγονται στον 

υπολογιστή (Geoghegan and Klass, 2005) 
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Discussion forums 

Είναι ο  διαδικτυακός τόπος που οι επισκέπτες µιας ιστοσελίδας συναντιούνται, 

αλληλεπιδρούν µε τους υπολοίπους χρήστες και µοιράζονται τις σκέψεις και τις 

εµπειρίες τους. Στη σηµερινή εποχή 8 στους 10 δικτυακούς τόπους παρέχουν αύτη τη 

δυνατότητα στους χρήστες τους διευκολύνοντάς τους να συζητούν θέµατα που τους 

αφορούν (Lazaris, 2011). 
    

Rss feeds 

Είναι ένα πρόγραµµα που χορήγει το δικαίωµα στον χρήστη να έχει ψηφιακό 

περιεχόµενο όπως κείµενα, άρθρα, ιστολογία και αρχεία ήχου (podcast) τα όποια 

στέλνονται αυτόµατα µέσω διαδικτύου στον υπολογιστή (Liu et al., 2005). 

      

Photo sharing 

To photo sharing είναι η δηµοσίευση και η µεταφορά ψηφιακών φωτογραφιών του 

χρήστη στο διαδίκτυο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να τις µοιραστεί µε άλλους χρήστες 

(δηµοσιά ή ιδιωτικά). Η λειτουργία αύτη παρέχεται µέσω των ιστοσελίδων όπου οι 

εφαρµογές που διαθέτουν διευκολύνουν τη µεταφόρτωση και την απεικόνιση των 

εικόνων. Το sharing έχει την έννοια ότι οι άλλοι χρήστες µπορούν να δουν το 

φωτογραφικό υλικό αλλά όχι κατ’ ανάγκη να έχουν κάνει οι ίδιοι την λήψη 

φωτογραφιών. 

 

2.2 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον κλάδο του τουρισµού 
 

Η νέα αύτη τάση επικοινωνίας µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρέασε τον 

κλάδο του µάρκετινγκ των επιχειρήσεων, οι οποίες αναπτύσσοντας µια νέα µορφή 

µάρκετινγκ γνωστή πλέον ως social media marketing στοχεύουν να αυξήσουν τον 

κύκλο των επιχειρηµατικών επαφών τους και να πραγµατοποιήσουν την online 

προώθηση τους. 

Ως social media marketing  ορίζεται η διαδικασία της χρήσης των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την προώθηση ενός προϊόντος – υπηρεσίας (Felix et al., 2017).   Φυσικά 

δεν θα µπορούσε αυτή η νέα τεχνική να λείπει από τον τουριστικό κλάδο (Mukherjee et 

al., 2016). Σήµερα ολοένα και περισσότεροι οργανισµοί χρησιµοποιούν τις online 

πλατφόρµες για την προώθηση πληροφοριών που θα διευκολύνουν τον ταξιδιώτη µε 
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στόχο την αύξηση της τουριστικής ζήτησης. Εποµένως, ο ενδεχόµενος ταξιδιωτικός 

προορισµός θα είχε µια ευδιάκριτη επιτυχία αν ανέπτυσσε µια καλά οργανωµένη 

επικοινωνιακή στρατηγική µάρκετινγκ µέσω των κοινωνικών δικτύων (Xiang & 

Gretzel, 2010; Kiráľová & Pavlíčeka, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια δε, λόγω της αύξησης της τεχνολογίας των κινητών συσκευών, 

είναι πιο εύκολο να συνδεθεί κάποιος από την κινητή του συσκευή ανά πάσα στιγµή 

µέσω των ειδικών εφαρµογών που διατίθενται. Τα οφέλη χρήσης των κοινωνικών 

δικτύων στον κλάδο του τουρισµού µπορούν να εξειδικευτούν στη σηµαντική αύξηση: 

α) του brand awareness, β) του brand engagement, και γ) του electronic word of mouth 

(eWOM). 

 

Κατά τον Keller,  το brand awareness είναι η δυνατότητα του καταναλωτή να 

αναγνωρίζει ένα εµπορικό σήµα (Keller, 1993). Είναι αρκετά σηµαντικό να 

αναγνωρίζεται η µάρκα ενός προορισµού γιατί αυτό καθορίζει και τη διαχείριση της 

στρατηγικής που θα ακολουθηθεί. Το brand engagement είναι η διαδικασία του 

σχηµατισµού µιας συναισθηµατικής ή και λογικής δέσµευσης  µεταξύ καταναλωτή και 

µάρκας (Hollebeek , 2011).  Ακολουθώντας τον ορισµό του WOM (Buttle, 1998), ως 

eWOM ορίζεται κάθε ανεπίσηµη µορφή επικοινωνίας που απευθύνεται στους χρήστες 

τεχνολογιών διαδικτύου και που σχετίζεται µε τη χρήση υπηρεσιών ή αγαθών χωρίς 

κάποιο εµπορικό όφελος του εκάστοτε χρήστη (Litvin et al., 2008). Και τα τρία 

προαναφερθέντα οφέλη χρήσης των κοινωνικών δικτύων είναι πολύ σηµαντικά για την 

ανάπτυξη µιας στενότερης σχέσης µεταξύ επισκεπτών/χρηστών και 

προορισµών(Harrigan et al., 2017) . 

 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα του Twitter κατά το οποίο το 44% των χρηστών του 

δηλώνει ότι είναι πιθανότερο να ενηµερωθεί µέσω του συγκεκριµένου κοινωνικού 

δικτύου για κάποιο ταξιδιωτικό προορισµό από ότι µέσω οποιουδήποτε άλλου 

κοινωνικού δικτύου. Από το 28% των χρηστών που δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή µε 

κάποιο ταξιδιωτικό brand στο Twitter και έλαβε απάντηση από τον διαχειριστή του, το 

73% αισθάνθηκε περισσότερο θετικά για τη µάρκα αργότερα (Elrhool, 2014). 

Επιπλέον, σηµαντική είναι έρευνα που διεξήχθη από τη Cisco, κατά την οποία 

διαφαίνεται ότι τα βίντεο ζωντανής µετάδοσης θα καταλαµβάνουν πάνω από τα ⅔ της 

συνολικής καταναλωτικής κίνησης στο ίντερνετ έως το 2020 (Cisco, 2015). Ακόµη το 
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97% ανθρώπων ηλικίας 25-36 περίπου χρονών δηλώνει ότι “µοιράζεται” κάποια 

φωτογραφία στα προφίλ του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ειδικά στα Facebook, 

Instagram, Whatsapp, και Snapchat (Gonzalo, 2016). Όλο και πιο συχνά πλέον 

παρατηρεί κανείς τοπικές κυβερνήσεις, όπως αυτή της Ουαλίας, να δηµιουργούν 

επαγγελµατικές σελίδες στο LinkedIn, προκειµένου να διευρύνουν το πεδίο δράσης 

τους στη βιοµηχανία του τουρισµού (Park et al., 2016).  Μέσω των κοινωνικών δικτύων 

οι τουριστικές επιχειρήσεις ενισχύονται προσφέροντας πληροφορίες για επενδυτικές 

ευκαιρίες, αποτελέσµατα ερευνών για την τουριστική βιοµηχανία, ευκαιρίες στον τοµέα 

των δηµοσίων σχέσεων καθώς και ευκαιρίες στον τοµέα του ταξιδιωτικού εµπορίου. 

Καθώς η εικόνα και ο ήχος αποτελούν σύγχονα  εργαλεία στο µάρκετινγκ, οι 

στρατηγικές πολλών τοπικών κυβερνήσεων  προσαρµόζουν τις καµπάνιες τους όσων 

αφορά στη σταθερή ανάπτυξη της δράσης τους στα κοινωνικά δίκτυα. Για παράδειγµα 

ο Lee (2012) προτείνει µια βελτιωµένη χρήση των κοινωνικών δικτύων, το «social 

media podcasting marketing». Επισηµαίνει πως οι τοπικές κυβερνήσεις στη Νότια 

Κορέα παράγουν ένα podcast υπό την επωνυµία «Νοτιοκορεάτικος Τουρισµός 100», το 

οποίο δεν περιλαµβάνει µόνο συµβατικές σχετικές πληροφορίες, αλλά επίσης 

εξειδικευµένες διαλέξεις, σεµινάρια, αφηγήσεις και φόρουµ. Πρόσφατα, ο αριθµός των 

κοινοποιηµένων βίντεο στο Facebook ξεπέρασε εκείνο του YouTube (Ο’Reilly, 2014). 

Στο σύγχρονο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων,που οι κοινοποιήσεις αποτελούν 

βασικό συστατικό, ένα τέτοιο οπτικό υλικό µπορεί εύκολα να γίνει viral και να το δουν 

εκατοµµύρια χρήστες. Δηµιουργείται έτσι σε µια ιδανική πλατφόρµα προώθησης 

τοπικού τουρισµού. 

Σύµφωνα µε έρευνες,η έκθεση τουριστικών πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα έχει 

θετική επίδραση στην προσέγγιση του κοινού απέναντι σε ένα προορισµό (Park et al., 

2016). Πιο συγκεκριµένηα το 2014 µια τέτοια έρευνα στα κοινωνικά δίκτυα του 

'Ιντσιον( Μητροπολιτικός Δήµος στη Νότια Κορέα) κατέδειξε ότι το 88% από τους 

συνολικά 200 συµµετέχοντες, έκαναν θετικές αναφορές για τον συγκεκριµένο 

Μητροπολιτικό Δήµο. 

 

2.3 Μελέτες περίπτωσης 
Τρείς µελέτες περίπτωσης, η Αρχαία Πόλη Shaoxing, η Τοσκάνη και το Άµστερνταµ, 

αναφέρονται στη συνέχεια προκειµένου να τονιστεί η χρήση των µέσων κοινωνικής 
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δικτύωσης καθώς και µιας σειράς στρατηγικών επιλογών που έγιναν από τις εκάστοτε 

τοπικές αρχές προκειµένου να προωθηθεί ο τουρισµός τριών περιοχών.  

2.3.1 Η περίπτωση της Αρχαίας Πόλης Shaoxing στην Κίνα  

Η Αρχαία Πόλη του Shaoxing  είναι  µεγάλης ιστορικής και πολιτισµικής σηµασίας και 

βρίσκεται στα βόρεια της επαρχίας Τσεγιάγκ στην Κίνα, ενώ έχει πάρει και Βραβείο 

Φιλοξενίας από τα Ηνωµένα Έθνη. Το Μάιο του 2011 η Οµάδα Τουρισµού του  

Shaoxing ξεκίνησε καµπάνια προώθηση της πόλης στα social media, πιο συγκεκριµένα 

στο Weibo (κοινωνικό δίκτυο ιδιαίτερα δηµοφιλές στην Κίνα), δηµιουργώντας σελίδα 

υπό την επωνυµία Shaoxing Ancient City (SAC). Το αµέσως επόµενο διάστηµα 

περίπου 4000 microblogs κοινοποιήθηκαν στο Sina Weibo µε θέµατα όπως «Οι 

Γέφυρες του Shaoxing», «Το φαγητό στο Shaoxing», «Παλιές φωτογραφίες του 

Shaoxing» και  «Το φολκλόρ στο Shaoxing» (Shao et al., 2016). 

Επιπλέον, τόσο η εν λόγω σελίδα στο Weibo όσο κι επίσηµες ιστοσελίδες του Shaoxing 

χρησιµοποιούνταν για την υποδοχή παραπόνων (Wang et al., 2016). Η ανάπτυξη της 

προβολής της πόλης στο Weibo υπήρξε ταχύτατη, αφού το κέντρο επισκεπτών, τα 

τουριστικά site, τα ξενοδοχεία, καθώς και το προσωπικό µάρκετινγκ δηµιούργησαν 

επίσης σελίδες, οι οποίες έφτιαξαν καθ’ αυτό τον τρόπο  την οµάδα µάρκετινγκ του 

Shaoxing στο συγκεκριµένο κοινωνικό δίκτυο. Αλµατώδης ήταν και η αύξηση του 

συνολικού αριθµού των followers (τόσο του SAC όσο και των επιµέρους σελίδων), 

καθώς αυτός έφτανε στο τέλος του 2012 τις 700.000. Αυτό ήταν αποτέλεσµα και της 

έντονης δραστηριότητας που παρατηρήθηκε στις σελίδες: πάνω από 10 εξειδικευµένα 

θέµατα, µεταξύ των οποίων οι προτάσεις κλασσικών διαδροµών στη Shaoxing, 

ανανεώνονταν, προωθούνταν και κοινοποιούνταν τακτικά σε καθηµερινή βάση. 

Κεντρικό ρόλο στην τουριστική προώθηση του Shaoxing µέσω των κοινωνικών 

δικτύων έπαιξε η δηµιουργία µιας ταινίας µικρού µήκους, η οποία γυρίστηκε από την 

Οµάδα Τουρισµού, κι είχε τίτλο «Άνθη Κερασιού για την Αγάπη». Αφορούσε την 

ιστορία ενός κοριτσιού, που πάσχει από απώλεια µνήµης, η οποία προκλήθηκε  από 

αυτοκινητιστικό ατύχηµα, ξεχνώντας ακόµη το αγόρι της, η οποία ταξιδεύει µόνη της 

στο Shaoxing. Παίρνει το πλοίο της Wupeng κατά µήκος του στενού καναλιού, στη 

συνέχεια περπατάει στον ιστορικό δρόµο του Cangqiao Zhijie, πηγαίνει στο παλιό 

κατάλυµα του Lu Xun, απολαµβάνει την Kungu Opera στον κήπο Shenyuan και στο 

τέλος επισκέπτεται το βουνό Wanwei, προκειµένου να περιµένει για άνθη κερασιού. 
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Η ταινία δόθηκε στη δηµοσιότητα µέσω των κοινωνικών δικτύων στις 11 Μαρτίου του 

2012 κι αποτέλεσε τον προάγγελο του Φεστιβάλ Ανθέων κερασιού, που έλαβε χώρα 

στο Shaoxing από τις 17 Μαρτίου µέχρι τις 17 Απριλίου του 2012. Ήταν χωρισµένη σε 

δύο επεισόδια, το καθένα από τα οποία είχε διάρκεια λιγότερο από 15 λεπτά. Η 

διάρκεια γυρισµάτων του πρώτου επεισοδίου ήταν µόλις τρεις µέρες. Τα «Άνθη 

Κερασιού» για την Αγάπη προσέλκυσαν µεγάλο ενδιαφέρον τόσο εντός όσο κι εκτός 

διαδικτύου. Μέσα στον πρώτο µήνα από την πρώτη προβολή του πρώτου επεισοδίου, 

παίχτηκε πάνω από 500.000 φορές. Κατά την αργία της Πρωτοµαγιάς του 2012, ο 

αριθµός των τουριστών που επισκέφτηκε τον κήπο του Shenyuan, ένα από τα κύρια 

σηµεία των γυρισµάτων της ταινίας, έφτασε τις 11.000, σηµειώνοντας αύξηση της 

τάξης του 64,7%. 

Το λίνκ για το τρέιλερ της ταινίας ανακοινώθηκε στις 7 Μαρτίου του 2012. Το τρέιλερ, 

διάρκειας 140 δευτερολέπτων, προβλήθηκε πάνω από 10.000 φορές µέσα στις επόµενες 

24 ώρες. Μέσα σε αυτό το διάστηµα κοινοποιήθηκαν τρία µηνύµατα από την SAC, 

προκειµένου να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού για το επικείµενο φιλµ, την ίδια 

στιγµή που και οι φαν της σελίδας εξέφραζαν τις προσδοκίες τους µέσω των κριτικών 

τους. 

Εκτός πάντως από την ταινία, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και στην προώθηση του 

Φεστιβάλ. Ορισµένες επιπλέον κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση είχαν να κάνουν µε 

την δηµοσίευση τόσο του τίτλου όσο και της πηγής της µουσικής επένδυσης της 

ταινίας, κάτι που απέβλεπε στην ενεργοποίηση όσων followers ασχολούνται µε τη 

µουσική. Την ίδια ώρα, οι διαχειριστές της σελίδας καλούσαν όλους τους 

ενδιαφερόµενους να δώσουν πληροφορίες για το επόµενο επεισόδιο. Ενόψει του 

Φεστιβάλ υπήρξαν επιπλέον δηµοσιεύσεις σχετικά µε τη διαδροµή, τον καιρό καθώς 

και την κατάσταση των ανθέων, για τα οποία παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον.  

Ένα ακόµη αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι η εκδήλωση συναισθηµάτων νοσταλγίας, που 

ακολούθησε την πρώτη προβολή της ταινίας, από όσους γεννήθηκαν και µεγάλωσαν 

στην Shaoxing, αλλά ζούσαν σε άλλες πόλεις στις Κίνας ή στο εξωτερικό. Οι 

διαχειριστές του SAC επιχείρησαν να εκµεταλλευτούν αυτό το αναπάντεχο γεγονός, 

κοινοποιώντας τις απαντήσεις τους, την ώρα που οι ίδιοι αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 

ενεργοί στην προώθηση της ταινίας αλλά και της πόλης  κατά τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ καθώς και της «Γιορτής του Αδειάσµατος των Τάφων».  
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Σηµαντική ήταν επίσης η διάδοση microblog που περιέχουν σκηνές της ταινίες που 

αποτυπώθηκαν ως φωτογραφίες και κοινοποιήθηκαν από τουρίστες, που επισκέφτηκαν 

την Shaoxing κι έκαναν αναφορά στα «Άνθη Κερασιού για την Αγάπη». Την ίδια ώρα, 

οι διαχειριστές του SAC έκαναν παρουσίαση των κυριότερων σηµείων γυρισµάτων, 

όπως τα δέντρα κερασιών και ο Κήπος του Shenyuan, µε στόχο να ωθήσουν τους 

τουρίστες στην αναζήτηση ανάλογων εµπειριών µε τους πρωταγωνιστές της ταινίας, 

όπως το κρέµασµα «ερωτικών καµπάνων ανέµου». Επιπλέον, γίνονταν συνεχείς 

αναφορές τόσο στον αριθµό των διαδικτυακών προβολών του πρώτου επεισοδίου όσο 

και στην πορεία των γυρισµάτων του δεύτερου επεισοδίου. Την ίδια ώρα, υπήρξε 

προώθηση της ταινίας µέσω παραδοσιακών οδών, όπως οι τηλεοπτικοί σταθµοί, αλλά 

κι άλλων µέσων, όπως η οργάνωση ενός διαγωνισµού ταινιών µικρού µήκους στην 

επαρχία Τσεγιάγκ, ενώ επιστρατεύτηκε και το promotion µέσω εφηµερίδων καθώς και 

σελίδων προβολής εµπορικών νέων. 

Τέλος, µετά την προβολή του δεύτερου επεισοδίου δηµιουργήθηκε µια ειδική 

περιήγηση στην πόλη µε τον τίτλο «Επισκεπτόµενοι το Shaoxing ύστερα από Τα Άνθη 

Κερασιού για την Αγάπη».  Μέσα στο κείµενο παρουσίασης της περιήγησης 

περιέχονταν µια σειρά από µηνύµατα, το καθένα από τα οποία πρότεινε µια βόλτα 

σχετική µε την ταινία, όπως η επίσκεψη στο παλιό κατάλυµα του Lu Xun, η βόλτα µε 

πλοίο στα κανάλια ή στη Λίµνη Donghu, η δοκιµή τοπικών κρασιών στο εστιατόριο 

Xianheng, αλλά και η διαµονή στο hostel που έζησαν οι πρωταγωνιστές της ταινίας 

 

2.3.2 Η περίπτωση της Τοσκάνης στην Ιταλία  

 

Αξιοπρόσεκτη είναι η πρόοδος που έχει πραγµατοποιήσει η επαρχία της Τοσκάνης 

όσον αφορά στην προώθηση της περιοχής ως ταξιδιωτικού προορισµού στα κοινωνικά 

δίκτυα, κι ιδιαίτερα στο Facebook (Mariani et al, 2014). 

Σύµφωνα µε στοιχεία, η εν λόγω επίσηµη σελίδα Visit Tuscany (ιδρύθηκε το 2010) 

σηµείωσε µόνο µέσα στο 2013 αλµατώδη άνοδο της τάξεως του 82,7%, ανεβαίνοντας 

από τους 125.000 ακόλουθους στην αρχή του συγκεκριµένου έτους σε περίπου 229.000 

στο τέλος του. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και τα επόµενα χρόνια, καθώς το 2015 έφτασε 

τους 300.000 ακόλουθους, ενώ σήµερα ξεπερνάει κατά πολύ τους 550.000. Η σελίδα 

απαρτίζεται από τις τυπικές καρτέλες του Facebook και ως επιπλέον δυνατότητα δίνει 

την εγγραφή σε newsletter. Αναλύθηκε πιο εξειδικευµένα, για το δεύτερο εξάµηνο του 
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2016. Παρακολουθώντας την πορεία ανάπτυξης των followers όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 2.2 παρατηρείται µια αλµατώδηε αύξηση µέσα σε διάστηµα µόλις δύο ηµερών 

και πιο συγκεκριµένα ανάµεσα στις 25 και 27 Ιουλίου. 

 
Εικόνα 2 - 2 : Ρυθµός αύξησης των followers στην επίσηµη σελίδα της Τοσκάνης στο Facebook για το 

διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 

 

Αυτό προκαλεί περιέργεια στον εκάστοτε µελετητή. Αν ανατρέξει κανείς στη 

δραστηριότητα για τις συγκεκριµένες µέρες θα διαπιστώσει ότι αυτό µπορεί να 

οφείλεται σε δύο σηµαντικά γεγονότα. Πρώτον, στην αναφορά της ίδρυση ενός 

µουσείου, αφιερωµένο στην παιδική ηλικία και τα δικαιώµατα των παιδιών, το οποίο 

στεγάζεται στο παλιότερο ορφανοτροφείο για εγκαταλελειµµένα παιδιά. Γίνεται λοιπόν 

αναφορά σε στοιχεία πολιτιστικά που κεντρίζουν παράλληλα το ανθρωπιστικό 

ενδιαφέρον του παγκόσµιου κοινού. Δεύτερον, στην αναφορά του δίµηνου food festival 

που λαµβάνει χώρα στην επαρχία της Τοσκάνης, παραθέτοντας σύνδεσµο µε το 

πρόγραµµα του φεστιβάλ. Επιτυγχάνει δηλαδή την προσέγγιση του τουριστικού κοινού 

µέσω της προώθησης των τοπικών δρώµενων. 

Για το χρονικό διάστηµα 1/07/2016 - 31/12/2016 το περιεχόµενο των κοινοποιήσεων σε 

ότι αφορά τη σελίδα είναι κυρίως φωτογραφίες και λιγότερο links. Ενώ κατά την 

περίοδο των Χριστουγέννων παρατηρεί κανείς και την δηµοσίευση σχετικών βίντεο 

όπως φαίνεται και από την εικόνα 2.3 . 
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Εικόνα 2 - 3  : Απεικόνιση του είδους των δηµοσιεύσεων στην επίσηµη σελίδα της Τοσκάνης στο Facebook για 

το διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 

  

Η συχνότητα των δηµοσιεύσεων ανά ηµέρα κυµαίνεται µεταξύ 1-3, ενώ εβδοµαδιαία οι 

µέρες µε τη µεγαλύτερη κινητικότητα είναι  η Τετάρτη, η Πέµπτη, η Παρασκευή και το 

Σάββατο (εικόνα 2.4). 

 
Εικόνα 2 - 4 : Αγαπηµένη µέρα των δηµοσιεύσεων για την επίσηµη σελίδα της Τοσκάνης στο Facebook για το 

διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια άµεσης επικοινωνίας της σελίδας µε το κοινό 

αφού κατά περιόδους, το κοινό έχει ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της σελίδας. 

Χαρακτηριστικό είναι εκείνο το post που βάζει τους χρήστες να ψηφίσουν την 

ιδανικότερη εικόνα εξωφύλλου της σελίδας (εικόνα 2.5). 

 
Εικόνα 2 - 5 : Δηµοσίευση στην επίσηµη σελίδα της Τοσκάνης στο Facebook που παροτρύνει το κοινό να 

ψηφίσει. 

Πηγή : (Mariani et al, 2016) 
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Αυτό δείχνει να θέλει να πετύχει, την εγκαθίδρυση µιας διαδραστικής σχέσης µεταξύ 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινού. 

 

Σχετικά µε το κοινωνικό δίκτυο του Instagram έχει έως σήµερα 1924 posts, 63100 

followers ενώ παράλληλα ακολουθεί 1727 χρήστες. Το όνοµα είναι ίδιο όπως και στο 

Facebook δηλαδή visittuscany. Το εισαγωγικό κείµενο του προφίλ παροτρύνει τους 

χρήστες να χρησιµοποιήσουν τα tag  #InstaTuscany & #Tuscanycious ώστε να δώσουν  

την άδεια να χρησιµοποιηθεί το δηµοσιευµένο υλικό από την επίσηµη σελίδα της 

Τοσκάνης. Με αυτόν το τρόπο η σελίδα έχει καταφέρει να πετύχει 175.513 

φωτογραφίες χρηστών µε το hashtag #InstaTuscany και 11.577 µε το  hashtag 

#Tuscanycious. 

 

Παρακολουθώντας την πορεία της αύξησης των followers παρατηρείται µια σταθερή 

άνοδος από τον Οκτώβριο του 2016 (εικόνα2.6). 

 

 
Εικόνα 2 - 6 : Αριθµός followers σε συνάρτηση µε την χρονική περίοδο. Ρυθµός αύξησης των followers στην 

επίσηµη σελίδα της Τοσκάνης στο Instagram για το διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 
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Ωστόσο από τον Ιούλιο το προφίλ φαίνεται να έχει µηδενική αύξηση, πράγµα το οποίο 

πιθανά να οφείλεται στην  διακοπή δηµοσιεύσεων στο προφίλ (εικόνα 2.7). 

 
Εικόνα 2 - 7 : Διαδοχικές αναρτήσεις στην επίσηµη σελίδα της Τοσκάνης στο Instagram για το διάστηµα 

Δεκέµβριος 2015 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [Instagram , 2017] 

 

 Ενώ  δηλαδή υπάρχει δηµοσίευση την πρωτοχρονιά του 2015 η αµέσως επόµενη 

ανάρτηση είναι 28 εβδοµάδες αργότερα.  
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Η συχνότητα των κοινοποιήσεων είναι κατά µέσο όρο 1 post την ηµέρα ενώ η Δευτέρα 

και η Πέµπτη είναι οι µέρες που υπάρχει σταθερά 1 ανάρτηση (εικόνα 2.8 ). 

 
Εικόνα 2 - 8 : Αγαπηµένη µέρα των δηµοσιεύσεων για την επίσηµη σελίδα της Τοσκάνης στο Instagram για το 

διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 

 

2.3.3  Η περίπτωση του Άµστερνταµ στην Ολλανδία 

Σύµφωνα µε στοιχεία η τοπική αυτοδιοίκηση του Άµστερνταµ φαίνεται να 

δραστηριοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα µεταξύ άλλων και για την προσέλκυση 

τουριστικού ενδιαφέροντος (Bonsón et al, 2015). 

Πιο συγκεκριµένα για το κοινωνικό δίκτυο του Facebook χρησιµοποιείται το όνοµα I 

amastedam, ο αριθµός των followers ξεπερνά τις 763.000 και η σελίδα απαρτίζεται από 

τις κλασικές καρτέλες του Facebook και έχει συνδεδεµένο το δίκτυο του Instagram και 

µια καρτέλα live streaming (θα µελετηθεί παρακάτω πιο αναλυτικά). Όπως και στην 

περίπτωση της Τοσκάνης η σελίδα αναλύεται για το δεύτερο εξάµηνο του 2016. Η 

αύξηση των followers έχει σταθερά ανοδική πορεία και ιδιαίτερα κατά το διάστηµα 

23/12 - 31/12 παρατηρείται µια εκτόξευση των follwers όπως φαίνεται και στην εικόνα 

2.9. 
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Εικόνα 2 - 9 : Αριθµός followers σε συνάρτηση µε την χρονική περίοδο. Ρυθµός αύξησης των followers στην 

επίσηµη σελίδα του Άµστερνταµ στο Facebook για το διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 

 

Αυτό εξηγείται αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για το διάστηµα της εορταστικής 

περιόδου. Παρατηρώντας το περιεχόµενο των δηµοσιεύσεων για το συγκεκριµένο 

διάστηµα, όντως οι αναρτήσεις παραπέµπουν σε τέτοιου είδους περιεχόµενο. 

Ειδικότερα το περιεχόµενο των αναρτήσεων κατά βάση αναφέρεται σε 

χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες που κατά κανόνα είναι ελκυστικές. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µε τα περισσότερα likes είναι η αλλαγή φωτογραφίας 

εξωφύλλου µε εικόνα από το στολισµένο Άµστερνταµ, η ανάρτηση στολισµένου 

καταλύµατος και τέλος η δηµοσίευση σχετικού post για την πιο τουριστική περιοχή του 

Άµστερνταµ (Museumplein), στην οποία χρησιµοποιείται και link που παραπέµπει στο 

site, για το τεράστιο παγοδρόµιο που έχει δηµιουργηθεί. Σηµαντικό επίσης είναι το 

γεγονός ότι στις δηµοσιεύσεις της σελίδας κατά το προαναφερθέν διάστηµα έχει γίνει 

χρήση ετικετών σε φίλους.  

Για το χρονικό διάστηµα 1/07/2016 - 31/12/2016 το περιεχόµενο των κοινοποιήσεων σε 

ότι αφορά στη σελίδα, είναι φωτογραφίες και links, ενώ ο αριθµός των βίντεο είναι 15 

τα οποία είναι όµοια κατανεµηµένα (εικόνα 2.10). 
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Εικόνα 2 - 10 : Απεικόνιση του είδους των δηµοσιεύσεων στην επίσηµη σελίδα του Άµστερνταµ στο Facebook 

για το διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 

 

Η συχνότητα των δηµοσιεύσεων ανά ηµέρα κυµαίνεται µεταξύ 1-2, ενώ εβδοµαδιαία οι 

µέρες µε την µεγαλύτερη κινητικότητα, φαίνεται να είναι οι τελευταίες µέρς της 

εβδοµάδας, δηλαδή η µέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή (εικόνα 2.11).   

 
Εικόνα 2 - 11 : Αγαπηµένη µέρα των δηµοσιεύσεων για την επίσηµη σελίδα του Άµστερνταµ στο Facebook για 

το διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 
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Ενδιαφέρον δείχνει να έχει η ειδική καρτέλα που χρησιµοποιεί για το live streaming 

που έχει στη σελίδα του Facebook. Η τοπική αυτοδιοίκηση είχε χρησιµοποιήσει 

σχετική εφαρµογή (ubideo) πριν το κοινωνικό δίκτυο του Facebook να παρέχει αυτή τη 

δυνατότητα απευθείας. Σήµερα φαίνεται η εφαρµογή να έχει απενεργοποιηθεί. 

 

Σχετικά µε το κοινωνικό δίκτυο του Instagram έχει έως σήµερα 992 posts, 61800 

followers ενώ ακολουθεί 238 χρήστες. Το όνοµα είναι ίδιο όπως και στο Facebook 

δηλαδή iamsterdam . Το εισαγωγικό κείµενο του προφίλ παροτρύνει τους χρήστες να 

χρησιµοποιήσουν το tag  #iamsterdam, ώστε να δώσουν την άδεια να χρησιµοποιηθεί 

το δηµοσιευµένο υλικό από την επίσηµη σελίδα του Άµστερνταµ. Με αυτόν το τρόπο 

έχουν καταφέρει να πετύχουν 662.570 φωτογραφίες χρηστών. 

Παρακολουθώντας την πορεία της αύξησης των followers παρατηρείται µια σταθερή 

άνοδος από τον Ιούλιο του 2016 και µάλιστα αρκετά σηµαντική αφού από 21.900 

followers µέχρι τα τέλη του 2016 έφτασε στους 53.136 (εικόνα 2.12). 

 
Εικόνα 2 - 12 : Αριθµός followers σε συνάρτηση µε την χρονική περίοδο. Ρυθµός αύξησης των followers στην 

επίσηµη σελίδα του Άµστερνταµ στο Instagram για το διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 

 

Η συχνότητα των κοινοποιήσεων είναι κατά µέσο όρο 2-3 post την ηµέρα ενώ η 

Δευτέρα η Πέµπτη και η Παρασκευή είναι η µέρες που υπάρχει σταθερά 1 ανάρτηση 

(εικόνα 2.13 ) 
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Εικόνα 2 - 13 : Αγαπηµένη µέρα των δηµοσιεύσεων για την επίσηµη σελίδα του Άµστερνταµ στο Instagram 

για το διάστηµα Ιούλιος 2016 – Δεκέµβριος 2016. 

Πηγή : [FanpageKarma, 2017] 
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3. Μεθοδολογία 
 

Η συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνει τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για να 

διερευνηθεί πώς ο κόσµος ανταποκρίνεται στις τουριστικές πληροφορίες που 

προσλαµβάνει µέσω των κοινωνικών δικτύων. Για τη διεξαγωγή των αποτελεσµάτων 

της παρούσας εργασίας κρίθηκε σκόπιµο να συνταχτεί εκ του µηδενός ένα 

ερωτηµατολόγιο το οποίο συµπληρώθηκε από ένα δείγµα περισσότερων από 150 

ανθρώπων. Το υλικό αυτό αποτελεί πρωτογενές ερευνητικό υλικό της εργασίας.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην παρούσα εργασία λειτουργεί επικουρικά. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των άρθρων που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη βασίζεται σε 

πρωτογενή έρευνα και µόνο ένας µικρός αριθµός άρθρων απαρτίζεται από 

αποτελέσµατα δευτερογενών ερευνών που µελετήθηκαν από άλλους ερευνητές του 

αντίστοιχου κλάδου. Κυρίες πηγές των στοιχείων που µελετήθηκαν αποτέλεσαν οι έξης 

επιστηµονικές βιβλιοθήκες: Science Direct (http://www.sciencedirect.com) , Emerald 

(http://www.emeraldinsight.com) , Wiley (http://onlinelibrary.wiley.com)  και Google 

scholar (http://scholar.google.com/). Για την αναζήτηση χρησιµοποιήθηκαν οι εξής 

λέξεις – κλειδιά: social media, social media tourism, city branding, destination 

marketing, city marketing, Facebook tourism, Instagram tourism, Twitter tourism, 

tourism and social media networks, online tourism and local government. Μετά την 

ανασκόπηση και την µελέτη των άρθρων συλλέχθηκαν οι πληροφορίες που κρίθηκαν 

πιο ουσιαστικές για την σύνταξη του θεωρητικού υπόβαθρου της εργασίας. 

Μελετήθηκαν επίσης στατιστικοί πίνακες µέσω της ιστοσελίδας Statista που παρέχει 

πλήθος πληροφοριών µε στατιστικά στοιχεία, αποτελέσµατα ερευνών των 

καταναλωτών και των µελετών της βιοµηχανίας από περισσότερες από 18.000 πηγές 

για πάνω από 60000 θέµατα σχετικά µε ηγετικά στατιστικά στοιχεία της βάσης 

δεδοµένων του Διαδικτύου. Συλλέχθηκαν  ορισµένες περιπτώσεις µελετών είτε µέσω 

των επιστηµονικών άρθρων είτε µε προσωπική παρακολούθηση των σελίδων στα 

κοινωνικά δίκτυα. Χρησιµοποιήθηκε το Fanpage Karma, ένα online εργαλείο ανάλυσης 

δεδοµένων και παρακολούθησης των σελίδων των κοινωνικών δικτύων Facebook, 

Twitter, Google+, Instagram, YouTube και Pinterest. Έτσι επιλέχθηκαν κάποιες πόλεις 

και έπειτα από συγκριτική ανάλυση των δεδοµένων παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες 

πρακτικές. 
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Εν συνεχεία συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο είχε ως στόχο να καταδείξει 

πόσο εξοικειωµένο είναι το κοινό µε την αναζήτηση πληροφοριών τουριστικού 

περιεχοµένου µέσω κοινωνικών δικτύων. Το ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Α.3) 

δηµιουργήθηκε σε online µορφή (link) µε την χρήση των Google forms και απαρτίζεται 

από 20 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις εστιάζουν στα εξής δηµογραφικά στοιχεία : 

• φύλο 

• ηλικία 

• επάγγελµα 

• ατοµικό ετήσιο εισόδηµα 

 

και έπειτα σε πιο εξειδικευµένες ερωτήσεις σχετικά µε: 

• πόσο συχνά συνδέεστε  στο διαδίκτυο; 

• τι είδους χρήση του κάνετε κατά την πλοήγηση σας; 

• µε ποιό µέσο συνδέεστε στο διαδίκτυο; 

• είστε χρήστης των κοινωνικών µέσων δικτύωσης; 

• αν ναι, σε ποίο µέσο διατηρείτε λογαριασµό; 

• αναζητάτε πληροφορίες τουριστικού-πολιτιστικού περιεχοµένου µέσω 

διαδικτύου; 

• αν ναι, ποιό µέσο προτιµάτε; 

• τι  είδους αναζητήσεις κάνετε; 

• πραγµατοποιείτε ηλεκτρονικές κρατήσεις - αγορές σχετικές µε τουριστικές 

υπηρεσίες; 

• αν ναι, πόσο συχνά; 

• τι είδους αγορές - κρατήσεις κάνετε; 

• εµπιστεύεστε τις κριτικές στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για έναν ταξιδιωτικό 

προορισµό; 

• µετά από την επίσκεψή σας σε κάποιον προορισµό θα πραγµατοποιούσατε 

κάποια κριτική στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

• ποίο κοινωνικό δίκτυο προτιµάτε περισσότερο για την αναζήτηση - ανάρτηση 

κριτικών; 

• πιστεύετε ότι τα κοινωνικά δίκτυα αναδεικνύουν έναν προορισµό; 
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Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις συντάχθηκαν καθώς θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί, 

κατά πόσο οι χρήστες θα χρησιµοποιούσαν κάποιο κοινωνικό δίκτυο για την αναζήτηση 

τουριστικών πληροφοριών. Επίσης εξετάστηκαν και άλλα στοιχεία όπως το είδος των 

αναζητήσεων και η γενικότερη κίνηση τους, τα δηµοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα και ο 

ρόλος τους στην ανάδειξη τουριστικών πληροφοριών. Η δοµή αυτής της µελέτης - 

ερωτηµατολογίου θεωρήθηκε ότι θα οδηγούσε σε µια πιο ολοκληρωµένη πρόταση προς 

τον Δήµο Θεσσαλονίκης.  

Η διανοµή του ερωτηµατολογίου έγινε αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω email και µε 

σχετική ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook. Το σύνολο των συµµετεχόντων 

ανέρχεται στους 162 ερωτηθέντες. Έπειτα έγινε ανάλυση των δεδοµένων και 

δηµιουργία στατιστικών γραφηµάτων µε τη χρήση  του εργαλείου Advanced Summary 

for Google Forms που βοηθάει τον χρήστη να µελετήσει το δείγµα του µε διάφορες 

επιλογές φίλτρων. 

Συµπληρωµατικά αναζητήθηκαν και µελετήθηκαν οι επίσηµες σελίδες στα κοινωνικά 

δίκτυα του Δήµου Θεσσαλονίκης για τη στρατηγική του δήµου σχετικά την προώθηση 

του τουρισµού µέχρι στιγµής. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπήρξε προσωπική 

συνοµιλία µε διαχειριστές σελίδων, για να αποσαφηνιστεί ποιές σελίδες διαχειρίζονται 

αποκλειστικά από το δήµο και ποιές από άλλους φορείς. Εν συνεχεία συντάχτηκε η 

πρόταση για το Δήµο Θεσσαλονίκης. Για το κοινωνικό δίκτυο του Facebook 

αναζητήθηκαν εξειδικευµένες πληροφορίες από τους όρους χρήσης και πολιτικής. 

Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε το Woobox, εργαλείο που βοηθά στην διαχείριση σελίδων 

των κοινωνικών δικτύων µε την προσθήκη ειδικών καρτελών της προτεινόµενης 

σελίδας. Τέλος συντάχθηκαν τα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης διπλωµατικής 

εργασία όπου κατεγράφη µια σύνοψη της έρευνας. 
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4. Έρευνα 

4.1 Έρευνα (ερωτηµατολόγια ) 
Το ερωτηµατολόγιο καταρτίστηκε µε σκοπό να ανιχνεύσει την προσέγγιση των 

διάφορων χρηστών σε ότι αφορά στην αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, αλλά και 

ευρύτερα του διαδικτύου, για τη διευκόλυνση της τουριστικής τους κίνησης (Amaro et 

al.,2016). 

Με βάση τα παραπάνω, διαµορφώθηκαν αρχικά σχετικές ερωτήσεις, προκειµένου να 

διαπιστωθεί ποιά κοινωνικά δίκτυα είναι τα πιο δηµοφιλή, σε συνδυασµό µε τη 

συχνότητα χρήσης τους από τους συµµετέχοντες. Το ερωτηµατολόγιο παρείχε τα 

απαραίτητα δεδοµένα προκειµένου να στηριχθούν τα περαιτέρω συµπεράσµατα της 

έρευνας. 

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να αναζητηθούν οι προτιµήσεις των ερωτώµενων όσον 

αφορά στη χρήση των δυνατοτήτων, που προσφέρει το διαδίκτυο για την αναζήτηση 

πληροφοριών τουριστικού-πολιτιστικού περιεχοµένου. Παράλληλα,  εξετάστηκε το 

είδος αλλά και η συχνότητα των αναζητήσεων, που κάνουν οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα στο συγκεκριµένο τοµέα. Με το ίδιο σκεπτικό, δόθηκε έµφαση στην αξιοποίηση 

της σχετικής δυνατότητας ηλεκτρονικών κρατήσεων. 

Ακόµη, θεωρήθηκε σκόπιµο να ενταχθούν ερωτήµατα  σχετικά µε το αν και κατά πόσο 

προτιµάται η αναζήτηση-ανάρτηση κριτικών για ταξιδιωτικούς προορισµούς στα 

κοινωνικά δίκτυα. Στο τέλος του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε, η γενικότερη άποψη για 

τη σηµασία των κοινωνικών µέσων δικτύωσης στην ανάδειξη ενός ταξιδιωτικού 

προορισµού. 

Εξαρχής ήταν σαφές πως οι απαντήσεις θα παρείχαν χρήσιµα εργαλεία για την ακόµη 

καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρει το διαδίκτυο στον εν λόγω 

τοµέα, από τον κάθε ενδιαφερόµενο. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των 

συµπερασµάτων µε βάση τις επιµέρους ηλικιακές οµάδες παρέχει επιπλέον δυνατότητες 

σε όποιον επιθυµεί να κάνει ανάλυση αγοράς στοχεύοντας σε συγκεκριµένα target 

group. 

 

Γενικά στοιχεία 

Από τις γενικότερες απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο είναι σαφές πως το διαδίκτυο 

διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητα των πολιτών τόσο σε ευρύτερο 
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επίπεδο, αλλά και σε ειδικότερους τοµείς, όπως η αναζήτηση πληροφοριών 

τουριστικού-πολιτιστικού περιεχοµένου, καθώς το 97,5% των συµµετεχόντων δηλώνει 

πως κάνει τέτοιου είδους χρήση (εικόνα 4.1).  

 
Εικόνα 4 - 1 : Αναζήτηση πληροφοριών τουριστικού περιεχοµένου µέσω διαδικτύου. 

  

Εν συνεχεία οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά µε το είδος των 

αναζητήσεων (εισιτήρια, αξιοθέατα, εστιατόρια-µπαρ-καφέ, πολιτιστικά δρώµενα, 

ξενοδοχεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, πληροφορίες για τον προορισµό - Ιστορικά 

στοιχεία, δραστηριότητες, κοντινούς προορισµούς) που πραγµατοποιούν ως χρήστες 

µέσω του διαδικτύου. Η συγκεκριµένη ερώτηση απαντήθηκε µε κλίµακα 1 έως 5 (1-

καθόλου, 2-λίγο, 3-µέτρια, 4-αρκετά, 5-πολύ). Ειδικότερα όσον αφορά στην αναζήτηση   

εισιτηρίων µέσω διαδικτύου, το 40,7 %  δηλώνει πως το επιλέγει σε «πολύ» µεγάλο 

βαθµό, το 34% επιλέγει το «αρκετά», το 13%  «µέτρια», το 9,9%  «λίγο», ενώ  2,5% 

δηλώνει πως δεν προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες.  

 

Αντίστοιχα, σχετικά µε τα αξιοθέατα των εκάστοτε προορισµών το 19,8% επιλέγει το 

«πολύ», ένα 33,3% το «αρκετά», το 27,2% «µέτρια», ένα 14,2% το λίγο και το 5,6% το 

«καθόλου». Όσον αφορά στην αναζήτηση µπαρ-εστιατορίων-καφέ το 13% επιλέγει το 

«πολύ», το 34% το αρκετά, ένα 25,9% το «µέτρια», το 22,2% «λίγο», ενώ ένα 4,3% 

«καθόλου». Επιπλέον, στο 12,3% κυµαίνεται το ποσοστό εκείνων που δείχνουν «πολύ» 

Ναι	  
97.5%	  

Όχι	  
2.5%	  

Αναζήτηση	  πληροφοριών	  τουριστικού	  
περιεχομένου	  μέσω	  διαδικτύου	  
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µεγάλο ενδιαφέρον για την αναζήτηση πολιτιστικών δρώµενων, 25,3% επέλεξαν το 

«αρκετά», 24,7% το «µέτρια», 23,5% το «λίγο» κι ένα 14,2% δε δείχνει «καθόλου» 

σχετικό ενδιαφέρον. Την ίδια στιγµή, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον δείχνει να προσελκύει 

η αναζήτηση ξενοδοχείων, καθώς 44,4% επέλεξε στη σχετική ερώτηση το «πολύ», το 

30,9% «αρκετά», το 15,4% «µέτρια», το 7,4% «λίγο», ενώ µόλις το 1,9% δήλωσε 

«καθόλου» ενδιαφέρον. Σε ότι αφορά στην άντληση πληροφοριών για τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στους εκάστοτε προορισµούς, ένα 23,5% επέλεξε το «πολύ», το 

ίδιο ποσοστό «αρκετά», το 29% «µέτρια», το 17,3% «λίγο» και ένα 6,8% «καθόλου». 

Την ίδια στιγµή, το 21% δηλώνει πως αναζητά σε «πολύ» µεγάλο βαθµό γενικότερες 

πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία, που αφορούν τον εκάστοτε προορισµό, ένα 27,8% 

«αρκετά», το ίδιο ακριβώς ποσοστό επέλεξε το «µέτρια», το 17,3% «λίγο» και 6,2% 

«καθόλου». Όσον αφορά σε άλλες δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την τουριστική 

κίνηση, το 18,5% δηλώνει «πολύ» µεγάλο ενδιαφέρον, ένα 32,1% «αρκετά», 24,7% 

«µέτρια», 18,5% «λίγο», ενώ 6,2% «καθόλου». Τέλος, σε ότι αφορά την αναζήτηση 

κοντινών προορισµών, το 15,4% επιλέγει το «πολύ», ένα 33,3 «αρκετά», 29,6% 

«µέτρια», 13,6% «λίγο» και 8% «καθόλου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1). 

 

Αρκετά µεγάλη είναι επίσης η εµπιστοσύνη που δείχνουν οι συµµετέχοντες της έρευνας 

στις κριτικές, που αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα για έναν προορισµό, καθώς το 

77,2% δηλώνει πως τις εµπιστεύεται σε αντίθεση µε το 22,8% (εικόνα 4.2).

 
Εικόνα 4 - 2 : Εµπιστοσύνη στις κριτικές χρηστών για ταξιδιωτικούς προορισµούς στα κοινωνικά δίκτυα . 

Ναι	  
77.2%	  

Όχι	  
22.8%	  

Εμπιστοσύνη	  στις	  κριτικές	  χρηστών	  για	  
ταξιδιωτικούς	  προορισμούςστα	  κοινωνικά	  

δίκτυα	  	  
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Επιπλέον, το 51,9% απαντάει σε σχετική ερώτηση πως θα πραγµατοποιούσε κριτική για 

προορισµό που επισκέφτηκε, ενώ αντίθετα ένα 48,1% δηλώνει αρνητικό σε ένα τέτοιο 

ενδεχόµενο (εικόνα 4.3). 

 
Εικόνα 4 - 3 : Πρόθεση ανάρτησης κριτικών από χρήστες για ταξιδιωτικούς προορισµούς στα κοινωνικά 

δίκτυα.  

 

Σε άλλη ερώτηση, όσον αφορά στο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο θα επέλεγε ο καθένας 

για να προβεί σε µια προαναφερθέντες ενέργειες, το Facebook είναι πολύ µπροστά στις 

προτιµήσεις µε ένα 12,3% να χαρακτηρίζει «πολύ» πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόµενο και 

ένα 29% «αρκετά». Ακολουθούν το Foursquare, καθώς στην επίµαχη ερώτηση 6,8% 

επιλέγει «πολύ» και το 8,6% «αρκετά», το YouTube (µε το 5,6% και το 8,6% 

αντίστοιχα) καθώς και το Google+ (µε το 6,2% και το 7,4% αντίστοιχα) 

( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2). 

 

 

Παρουσίαση κύριων συµπερασµάτων έρευνας (βάση ηλικιακής οµάδας). 

Προτιµήσεις social media 

Το δείγµα των 162 ερωτηθέντων κατηγοριοποιήθηκε σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες των 

18-25, 26-35, 36-49 και 50-67.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το Facebook είναι µακράν το πιο δηµοφιλές 

κοινωνικό δίκτυο µεταξύ όλων των ερωτηθέντων της ηλικιακής οµάδας 18-25, ενώ 

Ναι	  
51.9%	  

Όχι	  
48.1%	  

Πρόθεση	  ανάρτησης	  κριτικών	  από	  χρήστες	  
για	  ταξιδιωτικούς	  προορισμούς	  στα	  

κοινωνικά	  δίκτυα	  	  
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αρκετές προτιµήσεις εµφανίζουν επίσης το YouTube, το Instagram και το Google+. 

Αντίθετα λιγότερο δηµοφιλή εµφανίζονται το Twitter και το Pinterest. Πιο συγκριµένα, 

το σύνολο των 49 ερωτηθέντων, που εµπίπτουν στη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, 

διαθέτει λογαριασµό στο Facebook, 37 κάνουν χρήση του YouTube,  28 κάνουν χρήση 

του Instagram, 19 του Google+, 13 χρησιµοποιούν το Twitter και  12 το Pinterest.  

Ελαφρώς πιο επιφυλακτική απέναντι στα social media παρουσιάζεται η ηλικιακή οµάδα 

26-35, όπου 62 από τους συνολικά 75 ερωτηθέντες είναι χρήστες του Facebook. Πολύ 

πιο χαµηλά στις προτιµήσεις βρίσκεται το YouTube µε 30 χρήστες,  το Instagram µε 25 

χρήστες, 19 έχουν λογαριασµό στο Google+, 13 στο  Twitter, 9 στο Pinterest, ενώ ένας 

κάνει χρήση του Snapchat – το οποίο απουσιάζει από τις προτιµήσεις της ηλικιακής 

οµάδας 18-25. 

Διαφοροποιηµένη ως προς τη συµπεριφορά της στο συγκεκριµένο τοµέα παρουσιάζεται 

η ηλικιακή οµάδα 36-49, καθώς 25 από τους 32 ερωτηθέντες χρησιµοποιούν το   

Facebook, 13 έχουν λογαριασµό στο Twitter, 11 είναι χρήστες του Google+, 11 του 

YouTube. Πιο χαµηλά στις προτιµήσεις βρίσκονται το  Instagram µε 8 θετικές 

απαντήσεις, το Pinterest µε 5, ενώ από µια έχουν λάβει το Slideshare και το LinkedIn 

(τα οποία απουσιάζουν από τις απαντήσεις των δυο προηγούµενων ηλικιακών οµάδων). 

Το Facebook κατέχει την πρωτοκαθεδρία και στην ηλικιακή οµάδα 50-67, 

συγκεντρώνοντας το σύνολο των προτιµήσεων µεταξύ των 6 συνολικά ερωτηθέντων. 

Από εκεί και πέρα 2 δηλώνουν χρήστες του Youtube κι ένας κάνει επίσης χρήση του 

Twitter αλλά και του Google+ (εικόνα 4.4). 
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Εικόνα 4 - 4 : Εικόνα του αριθµού ατόµων σε συνάρτηση µε τις ηλικιακές οµάδες για την δηµοτικότητα του 

κάθε κοινωνικού δικτύου. 

 

Συµπεριφορά ως προς την αναζήτηση πληροφοριών για τουριστικούς προορισµούς 

(ανά ηλικιακή οµάδα) 

• Ηλικιακή οµάδα 18-25 

Στις ταξιδιωτικές ιστοσελίδες καταφεύγει η µεγάλη πλειοψηφία (57,1%) της ηλικιακής 

οµάδας 18-25, προκειµένου να αναζητήσει πληροφορίες για τουριστικούς προορισµούς. 

Από εκεί και πέρα, το 22,4% εµπιστεύεται τα κοινωνικά δίκτυα, το 10,2% χρησιµοποιεί 

σχετικές εφαρµογές, ένα 6,1% επισκέπτεται επίσηµες ιστοσελίδες δήµων, ενώ το 4,1% 

αναζητά πληροφορίες σε blogs και forums στο διαδίκτυο (εικόνα 4.5). 

 
Εικόνα 4 - 5 : Εικόνα για την αναζήτηση πληροφοριών για τουριστικούς προορισµούς (18-25). 

 

• Ηλικιακή οµάδα 26 - 35 : 

Μεγάλο προβάδισµα στις προτιµήσεις και της ηλικιακής οµάδας 26-35 έχουν οι 

ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, αφού το 56% των συµµετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πως 

τις επισκέπτεται, τη στιγµή που µόλις το 12% καταφεύγει στα social media. Ακόµη πιο 

κάτω στις προτιµήσεις βρίσκονται οι επίσηµες ιστοσελίδες των δήµων µε 10,6%, ένα 

9,3% καταφεύγει στη χρήση εφαρµογών, το 6,67% επισκέπτεται blogs κι ένα 4% κάνει 

άλλες επιλογές (Hi5, Tripadvisor,κλπ) (εικόνα 4.6).  

Ταξιδιωτικές	  
ιστοσελίδες	  

57.1%	  
Κοινωνικά	  δίκτυα	  

22.4%	  

Εφαρμογές	  
10.2%	  

Επίσημες	  
ιστοσελίδες	  δήμων	  

6.1%	  
Blogs-‐	  Forums	  

4.1%	  

18-‐25	  
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Εικόνα 4 - 6 : Εικόνα για την αναζήτηση πληροφοριών για τουριστικούς προορισµούς (26-35). 

• Ηλικιακή οµάδα 36-49 

Τη µεγαλύτερη βέβαια εµπιστοσύνη στις ταξιδιωτικές ιστοσελίδες δείχνει η ηλικιακή 

οµάδα 36-49, όπου ένα 75% απαντάει πως τις χρησιµοποιεί, ενώ φαίνεται να 

εµπιστεύεται λίγο περισσότερο τις σχετικές εφαρµογές, οι οποίες λαµβάνουν 12,5% 

των προτιµήσεων. Χαµηλή είναι η εµπιστοσύνη προς τα κοινωνικά δίκτυα (6,3%),  τη 

στιγµή που το ίδιο ποσοστό (3,1%) καταφεύγει σε blogs αλλά και σε άλλες επιλογές 

(tripadvisor, booking). 

 

Ταξιδιωτικές	  
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Εικόνα 4 - 7 : Εικόνα για την αναζήτηση πληροφοριών για τουριστικούς προορισµούς (36-49). 

• Ηλικιακή οµάδα 50-67 

Πιο πολυσυλλεκτική στις προτιµήσεις της εµφανίζεται η ηλικιακή οµάδα 50-67, όπου 

το 50% εµπιστεύεται ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, το 33,3% κάνει χρήση των κοινωνικών 

δικτύων, ενώ το 16,7% καταφεύγει στις επίσηµες σελίδες των δήµων.  

 
Εικόνα 4 - 8 : Εικόνα για την αναζήτηση πληροφοριών για τουριστικούς προορισµούς (50-67). 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν παρατηρήσει 

κανείς την προφανή αντίφαση µε τις απαντήσεις που δίνονται ανά ηλικιακή οµάδα στην 

ερώτηση σχετικά µε το αν αναδεικνύουν έναν προορισµό τα κοινωνικά δίκτυα. Στη 

συγκεκριµένη ερώτηση οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να βαθµολογήσουν σε κλίµακα 

από 1 έως 5 (1-καθόλου, 5-πολύ). Ενώ δηλαδή οι νέοι 18-25 ετών δείχνουν να θεωρούν 

κάτι τέτοιο σε πολύ µεγάλο βαθµό (4,22 κατά µέσο όρο στη σχετική κλίµακα), αυτό δε 

συµβαδίζει µε την καθηµερινή πρακτική τους, όπως αποδεικνύεται από τις απαντήσεις 

τους στην παραπάνω ενότητα. 

Ταξιδιωτικές	  
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Εικόνα 4 - 9 : Αριθµός ατόµων σε συνάρτηση µε τον βαθµό εµπιστοσύνης (κλίµακα 1-5) για την ανάδειξη 

τουριστικού προορισµού (18-25). 

 

 Κάτι ανάλογο ισχύει και µε την ηλικιακή οµάδα 26-35, όπου η εµπιστοσύνη προς τα 

κοινωνικά δίκτυα είναι επίσης αρκετά µεγάλα (3,95). 

 
Εικόνα 4 - 10 : Αριθµός ατόµων σε συνάρτηση µε τον βαθµό εµπιστοσύνης (κλίµακα 1-5) για την ανάδειξη 

τουριστικού προορισµού (26-35). 

 

Πιο επιφυλακτική είναι η ηλικιακή οµάδα 36-49 µε 3,31, κάτι που συµβαδίζει σε ένα, 

µικρό σε κάθε περίπτωση, βαθµό µε τις απαντήσεις στην σχετική ερώτηση.  
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Εικόνα 4 - 11 : Αριθµός ατόµων σε συνάρτηση µε τον βαθµό εµπιστοσύνης (κλίµακα 1-5) για την ανάδειξη 

τουριστικού προορισµού (36-49). 

 

Σχετικά καλή άποψη τέλος φαίνεται να έχουν οι ερωτηθέντες της ηλικιακής οµάδας 50-

67 για τη συµβολή των social media στον εν λόγω τοµέα, όπου καταγράφεται µέσος 

όρος της τάξης του 3,83.  

 
Εικόνα 4 - 12 : Αριθµός ατόµων σε συνάρτηση µε τον βαθµό εµπιστοσύνης (κλίµακα 1-5) για την ανάδειξη 

τουριστικού προορισµού (50-67). 
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4.2 Ανάλυση υπάρχουσας αγοράς 
Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου Θεσσαλονίκης µπορεί κανείς στην αρχική σελίδα 

να διακρίνει τις ενότητες που αφορούν σε θέµατα τουριστικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος όπως φαίνεται στην εικόνα 4.13. 

 

 
Εικόνα 4 - 13 : Στιγµιότυπο αρχικής σελίδα του Δήµου Θεσσαλονίκης. 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης την ενότητα επισκέπτες εισέρχεται σε µια σελίδα όπου 

εµφανίζονται τα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζεται ο Δήµος τα οποία είναι το 

Facebook, το Google +, το Twitter, το YouTube και το Flickr (εικόνα 4.14). 
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Εικόνα 4 - 14 : Στιγµιότυπο της σελίδας των επισκεπτών της πόλης.  

 

 4.2.1 Facebook 

 

Η σελίδα του Facebook ονομάζεται Like : Thessaloniki και έχει 1820 followers. 

Έχει τις τυπικές καρτέλες των σελίδων του Facebook οι οποίες είναι η αρχική σελίδα, οι 

πληροφορίες, οι φωτογραφίες, κριτικές, οι εκδηλώσεις και οι δηµοσιεύσεις. Η 

δραστηριότητα στην αρχική σελίδα είναι αρκετά χαµηλή αφού οι δηµοσιεύσεις των 

διαχειριστών το τελευταίο εξάµηνο είναι µόνο 19. Το φωτογραφικό υλικό που διαθέτει 

η σελίδα είναι συνολικά 60 εικόνες και στην καρτέλα των εκδηλώσεων βρίσκεται µια 

εκδήλωση η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 17 Δεκέµβρη του 2013. Το ratting των 

κριτικών είναι 4,7 στην κλίµακα του 5, γεγονός που δείχνει γενικά µια πολύ καλή 

εικόνα. Ωστόσο δεν είναι ενδεικτικό αφού αφού το σύνολο των βαθµολογητών 

αποτελείται από 7 άτοµα (εξαιρετικά µικρό δείγµα). Τέλος οι κοινοποιήσεις παρουσίας 

µε αναφορά το όνοµα της σελίδας είναι 4. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σελίδα είναι 

ενεργή από τον Αύγουστο του 2013, ενώ παράλληλα το Facebook εξακολουθεί να 

βρίσκεται στη λίστα των κοινωνικών δικτύων που διαχειρίζεται ο δήµος όπως αυτά 

φαίνονται στην επίσηµη σελίδα του.  
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 4.2.2 Google + 

Η σελίδα του Google + ονοµάζεται enjoy Thessaloniki και έχει 17 followers. Έχουν 

αναρτηθεί  2 βίντεο, 1 εικόνα και ένα λεύκωµα εικόνων µε 33 φωτογραφίες. Η 

ανάρτηση των συγκεκριµένων δηµοσιεύσεων πραγµατοποιήθηκε στις 27 και 28 

Αυγούστου του 2013, ηµεροµηνίες κατά τις οποίες δηµιουργήθηκε και ο λογαριασµός.   

 

 4.2.3 Twitter 

Η σελίδα του Twitter ονοµάζεται Like Thessaloniki, ακολουθεί 5 άτοµα – σελίδες και 

έχει 50 followers. Τα tweets της σελίδα είναι µηδενικά και ο λογαριασµός 

δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2013. 

  

 4.2.4 YouTube 

Το κανάλι στο YouTube ονοµάζεται Enjoy Thessaloniki και έχει δέκα εγγεγραµµένα 

µέλη. Έχει τρεις µεταφορτώσεις βίντεο στις 28 Αυγούστου το 2013 µε µέγιστο ύψος 

προβολών 235 το ένα βίντεο και 50 και 47 τα άλλα δύο αντίστοιχα.  

 

 4.2.5 Flickr 

Ο λογαριασµός στο Flickr έχει το όνοµα Tourism Dept City of Thessaloniki έχει 3 

followers, κανένα προφίλ που ακολουθεί και 37 φωτογραφίες. Οι καρτέλες άλµπουµ, 

οµάδες, χάρτης, συλλογές, προφίλ, φωτογραφίες από και επιτεύγµατα δεν έχουν 

περιεχόµενο. Ως tag οι διαχειριστές έχουν ορίσει τις λέξεις Αριστοτέλους, εκδήλωση, 

Θεσσαλονίκη, πλατεία, τσικνοπέµπτη. 

 

Όσον αφορά το κοµµάτι του πολιτισµού µπορεί κανείς επιλέγοντας την αντίστοιχη 

ενότητα στην ιστοσελίδα να δει ιδρύµατα πολιτισµού, τα οποία συνδέονται µε την 

αντίστοιχη σελίδα στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook (εικόνα 4.15). 
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Εικόνα 4 - 15 : Στιγµιότυπο σελίδας Πολιτισµού. 

 

Αναλυτικότερα: 

 

• Δηµοτική Πινακοθήκη 

Η επίσηµη σελίδα στο Facebook ονοµάζεται Δήµος Θεσσαλονίκης - Δηµοτική 

Πινακοθήκη και έχει 1382 ακόλουθους. Έχει τις τυπικές καρτέλες του Facebook και 

η  κινητικότητα στη σελίδα είναι περίπου 8-10 δηµοσιεύσεις το µήνα. Το σύνολο των 

φωτογραφιών είναι 86 και ο αριθµός των βίντεο είναι µηδενικός. Στην καρτέλα των 
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εκδηλώσεων υπάρχουν καρφιτσωµένες 41 εκδηλώσεις.  Η καρτέλα των πληροφοριών 

είναι ενηµερωµένη µε την διεύθυνση των κτηρίων και τα ωράρια καθώς και τα 

τηλέφωνα επικοινωνίας. Δεν δίνεται ωστόσο ο χάρτης, γεγονός που οφείλεται στο ότι η 

πλατφόρµα του Facebook µπορεί να παρέχει µόνο ένα χάρτη ανά σελίδα. Τέλος δεν έχει 

διαθέσιµες πληροφορίες όσον αφορά στις δηµόσιες συγκοινωνίες που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει κάποιος επισκέπτης για να προσεγγίσει κάποιο από τα κτήρια. 

 

• Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 
 

Η σελίδα ονοµάζεται επίσηµα Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, έχει 2.617 ακόλουθους 

και για το µήνα Ιανουάριο (2017) έχει 7 δηµοσιεύσεις. Στην καρτέλα των φωτογραφιών 

είναι αναρτηµένες 446 φωτογραφίες και στην καρτέλα των βίντεο µπορεί κανείς να δει 

2 βίντεο. Η σελίδα είναι ενεργή από τα τέλη του 2013. Στις πληροφορίες µπορεί κανείς 

να δει τη διεύθυνση, χωρίς ακριβή χάρτη, τα τηλέφωνα επικοινωνίας όχι όµως το 

ωράριο. Οι πληροφορίες µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες πρόσβασης είναι ενηµερωµένες. 
 

• Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο 

 

Και εδώ το όνοµα της σελίδας στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook είναι ανάλογο της 

επωνυµίας δηλαδή Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο  και ακολουθείται από 5955 

άτοµα. Υπάρχουν και εδώ οι τυπικές καρτέλες του Facebook. Το πλήθος των 

φωτογραφιών ανέρχεται στις 598, είναι διαθέσιµα 10 βίντεο και 3 εκδηλώσεις. Είναι 

αναρτηµένες 14 δηµοσιεύσεις για το µήνα Ιανουάριο (2017) και το ωράριο, η 

διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η δηµόσια συγκοινωνία είναι διαθέσιµα προς 

το κοινό. Η σελίδα είναι ενεργή από τα µέσα του 2013. 
 

• Δηµοτική Βιβλιοθήκη 

Η επίσηµη σελίδα στο Facebook ονοµάζεται Δηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης µε 

11.123 ακόλουθους, 615 φωτογραφίες και κανένα βίντεο. Στην καρτέλα των 

εκδηλώσεων βρίσκονται 4 δρώµενα. Η δραστηριότητα της σελίδα κυµαίνεται στις 37 

δηµοσιεύσεις για τον Ιανουάριο (2017). Εδώ οι πληροφορίες περιέχουν µόνο την 

διεύθυνση µε χάρτη και το τηλέφωνο επικοινωνίας χωρίς ωράριο λειτουργίας. Η σελίδα 

είναι ενεργή από τα µέσα του 2013.  
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Τέλος υπάρχει µια σελίδα στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook µε όνοµα Πολιτισµός - 

Δήµος Θεσσαλονίκης που διαχειρίζεται από τµήµα του Δήµου Θεσσαλονίκης. Έχει 

7320 ακόλουθους και 498 φωτογραφίες και 16 βίντεο.  Οι εκδηλώσεις που έχουν 

δηµιουργηθεί είναι 23.  Στις καρτέλες υπάρχει η ενότητα του Pinterest και του Twitter, 

ωστόσο το περιεχόµενο είναι κενό. 

  

Αν κάνει κανείς µια αναζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, θα βρει και άλλες σελίδες 

σχετικές µε τον τουρισµό και τον πολιτισµό, ωστόσο η διαχείριση τους ανήκει σε 

άλλους φορείς όπως ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού ή άλλους ιδιωτικούς φορείς ή 

µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Εν συνεχεία έπειτα από έρευνα παρατίθεται ο 

σχετικός πίνακας µε τις σελίδες µε την περισσότερη κινητικότητα. 

 
Πίνακας 1 Κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται µε τον τουρισµό και τα πολιτιστικά δρώµενα της Θεσσαλονίκης 
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5. Πρόταση στο Δήµο Θεσσαλονίκης 
 

Παρατηρώντας κανείς την κινητικότητα των σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα του δήµου 

για τον τουρισµό και τον πολιτισµό µπορεί να επισηµάνει ότι είναι αρκετά 

περιορισµένη. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως επίσηµα στην ιστοσελίδα του 

δήµου είναι συνδεδεµένοι οι λογαριασµοί του Facebook, Google+, Twitter, YouTube, 

Flickr. Σύµφωνα µε την  Statista το παρακάτω διάγραµµα  παρέχει πληροφορίες 

σχετικά µε τα πιο δηµοφιλή δίκτυα σε όλο τον κόσµο µέχρι τον Ιανουάριο του 2017 

ανάλογα µε τον αριθµό των ενεργών λογαριασµών (εικόνα 5.1). 
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Εικόνα 5 - 1 : Διάγραµµα κατάταξης κοινωνικών δικτύων παγκοσµίως. 

[Πηγή : statista, 2017] 
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Ηγετική θέση φαίνεται να κατέχει το Facebook το οποίο ξεπερνά 1.000.000.000 

ονοµαστικές λογαριασµούς και βρίσκεται σήµερα σε 1.870.000.000 ενεργούς χρήστες 

κάθε µήνα. Στο τοµέα των κοινωνικών δικτύων που αφορούν την φωτογραφία, το 

Instagram είχε πάνω από 600.000.000 µηνιαία ενεργούς λογαριασµούς ενώ στον τοµέα 

του microblogging, το Twitter διαθέτει 317.000.000.  

Εν συνεχεία ακολουθεί διάγραµµα µε τα δηµοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου που διεξήχθη σε τοπικό επίπεδο (εικόνα 5.2). 

 

 
Εικόνα 5 - 2 : Διάγραµµα µε τα δηµοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα µε βάση την έρευνα. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν, όπως αναλύθηκε και στην σχετική ενότητα πιο πάνω, ότι οι 

σειρά κατάταξης διαµορφώνεται ως εξής : 

1. Facebook (92%) 

2. YouTube (55.6%) 

3. Instagram (42%) 

4. Google+ (38.9%) 

5. Twitter (34%) 

6. Pinterest (21.6 %) 

7. Άλλα κοινωνικά δίκτυα (12.3%) 

Σύµφωνα µε την πρωτόγεννη έρευνα της παρούσας εργασίας (ερωτηµατολόγιο) και των 

στατιστικών στοιχείων του διαγράµµατος για την παγκόσµια κατάταξη των κοινωνικών 

δικτύων, τα πλέον καταλληλότερα δίκτυα που συνιστάται να διατηρεί λογαριασµούς ο 

Δήµος Θεσσαλονίκης είναι το Facebook, το YouTube, το Instagram. 
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• Facebook 

Επίσηµα ο Δήµος Θεσσαλονίκη διαχειρίζεται δύο σελίδες όνοµα (Like : Thessaloniki - 

Πολιτισµός - Δήµος Θεσσαλονίκης). Σύµφωνα µε έρευνες οι τουρίστες σήµερα 

αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος του πολιτιστικού κοινού ενός προορισµού και 

φαίνεται να είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε τη χρήση των ιστοσελίδων σχετικού 

περιεχοµένου (Petr, 2015). Έτσι θα ήταν αρκετά καλό να γίνει η συγχώνευση των δύο 

παραπάνω σελίδων που διαχειρίζεται ο δήµος. Βάση του κέντρου βοήθειας του 

Facebook η συγχώνευση είναι δυνατόν να συµβεί σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο 

διαχειρίζεται τις σελίδες, τα αντικείµενα των σελίδων είναι παρεµφερή και οι σελίδες 

έχουν την ίδια γεωγραφική τοποθεσία. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί οι followers των 

σελίδων και οι κοινοποιήσεις παρουσίας θα συνδυαστούν. Έτσι ο δήµος, εκτός του ότι 

συνεχίζει να είναι στη διάθεση του κοινού που ήδη έχουν κάνει like στη σελίδα, 

ξεκινάει µια νέα διαχείριση χωρίς να «χτίζει» από την αρχή το κοινό του. Το 

περιεχόµενο της σελίδας που ζητάει ο διαχειριστής διαγράφεται (φωτογραφίες, 

δηµοσιεύσεις, κριτικές και το όνοµα χρήστη). Γι’αυτό το αίτηµα είναι καλό να γίνει 

από την σελίδα µε τη µεγαλύτερη κινητικότητα, στην προκειµένη περίπτωση από τη 

σελίδα Πολιτισµός – Δήµος Θεσσαλονίκης. Για την προσέλκυση ενός παγκοσµίου 

κοινού το όνοµα της σελίδας επιβάλλεται να είναι στα αγγλικά. Γι’αυτό το λόγο θα 

χρειαστεί να γίνει µετονοµασία της σελίδας. Κάνοντας µια αναζήτηση µπορεί κανείς να 

διαπιστώσει ότι η ονοµασία Visit Thessaloniki θα ήταν µια καλή ονοµασία. Παρόλα 

αυτά η συγκεκριµένη είναι ήδη κατοχυρωµένη από έναν αστικό µη κερδοσκοπικό 

οργανισµό. Με αυτά τα δεδοµένα θεωρήθηκε καλύτερη επωνυµία για τη σελίδα το 

Thessaloniki : the place to be. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το Facebook παρέχει 

αρκετές δυνατότητες στο χρήστη θα δοθεί πλήρες πλάνο για τη διαχείριση του 

συγκεκριµένου δικτύου.  

Μια ολοκληρωµένη σελίδα οφείλει να καλύπτει βασικά ζήτηµα για έναν επισκέπτη, 

δηλαδή πληροφορίες για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, πληροφορίες για τα µέσα 

πρόσβασης στην πόλης από άλλους προορισµούς, διαµονή, µνηµεία-µουσεία, 

πολιτιστικά δρώµενα, φεστιβάλ. Με αυτό το σκεπτικό πέρα από τις τυπικές καρτέλες 

του Facebook (αρχική σελίδα, πληροφορίες φωτογραφίες, κριτικές, σε πόσους αρέσει, 

βίντεο, εκδηλώσεις) κρίθηκε αναγκαίο να δηµιουργηθούν οι αντίστοιχες καρτέλες όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 5.3. 
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Εικόνα 5 - 3 : Στιγµιότυπο προτεινόµενης σελίδας Facebook.   

 

Η καρτέλα «πώς θα έρθεις» θα περιλαµβάνει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε 

λεωφορείο, τρένο και αεροπλάνο. Επιλέγοντας την δηλαδή ο επισκέπτης θα 

εµφανίζονται οι προαναφερθείσες επιλογές οι οποίες µε υπερσύνδεσµο θα οδηγούν στις 

αντίστοιχες ιστοσελίδες. Οµοίως και οι καρτέλες «πώς θα µετακινηθείς στη 

Θεσσαλονίκη» (αστικό λεωφορείο, ταξί), φεστιβάλ (λίστα µε τα φεστιβάλ της πόλης), 

µουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις και τέλος η καρτέλα «που θα µείνεις» η οποία θα 

συνδέεται µε το Booking.com. Στόχος λοιπόν είναι να δηµιουργηθούν καρτέλες µε 

λίστες επιλογών που θα διευκολύνουν τον επισκέπτη στη διαµονή του αλλά και στην 

περιήγηση του στην πόλη. Σε όλες τις επιλογές θα δηµιουργηθούν υπερσύνδεσµοι. 
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Καθώς το συγκεκριµένο κοινωνικό δίκτυο δεν δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν 

καρτέλες επιπλέον από τις βασικές, προτείνεται να γίνει χρήση του Woobox για την 

εισαγωγή των επιπλέον καρτελών και τη σύνδεση µε τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα.  

Αφού ο χρήστης συνδεθεί στο Woobox πρέπει να προσθέσει τη σελίδα που 

διαχειρίζεται. Έπειτα επιλέγει πάνω στην µπάρα το κουµπί Static Tabs και στη συνέχεια 

create a new tab (εικόνα 5.4). 

 
Εικόνα 5 - 4 : Στιγµιότυπο σελίδας Woobox για τη δηµιουργία καρτέλας. 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης να δηµιουργήσει νέα καρτέλα του δίνονται οι επιλογές που 

φαίνονται στην εικόνα 5.5 . 

 
Εικόνα 5 - 5 : Στιγµιότυπο επιλογών δηµιουργίας νέας καρτέλας στο Woobox. 
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Ανάλογα µε το περιεχόµενο της καρτέλας που θέλει να προσθέσει ο χρήστης επιλέγει 

την αντίστοιχη ενότητα. Καθώς η επιλογές των κοινωνικών δικτύων απαιτούν µια απλή 

σύνδεση των δύο λογαριασµών, θα µελετηθούν η υπόλοιπες καρτέλες όπως για 

παράδειγµα η καρτέλα «Μουσεία». Επιλέγοντας λοιπόν κάποιος αυτήν την ενότητα το 

Woobox σε µεταφέρει στο περιβάλλον το οποίο πρέπει να διαχειριστεί ο χρήστης για 

την δηµιουργία της καρτέλας (εικόνα 5.6). 

Εικόνα 5 - 6 : Στιγµιότυπο  διαχείρισης νέας καρτέλας στο Woobox. 

 

Εδώ εµφανίζονται οι επιλογές είτε να προσθέσει ο χρήστης µια εικόνα, είτε να γράψει 

κώδικα HTML, είτε να προσθέσει ένα σύνδεσµο, έτσι ώστε επιλέγοντας κανείς την 

καρτέλα στο Facebook να τον οδηγεί σε έναν άλλο ιστότοπο. Η τελευταία θα 

χρησιµοποιηθεί µόνο στην περίπτωση της καρτέλας διαµονής που είναι η µοναδική που 

δεν θα περιέχει λίστα αλλά απευθείας σύνδεση µε το Booking.com. Έτσι ο χρήστης για 

την δηµιουργία της καρτέλας «Μουσεία» όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, απαιτείται 

να επιλέξει το κουµπί «HTML Fangate Tab» και να γράψει τον κώδικα. Η τελική 

εικόνα της σελίδας στο Facebook µε αυτή την διαδικασία είναι η εικόνα 5.7. 
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Εικόνα 5 - 7 : Στιγµιότυπο  καρτέλας "Μουσεία" στη σελίδα του Facebook. 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργηθούν και οι υπόλοιπες καρτέλες. Καθώς είναι καλό 

να δηµιουργηθεί µια ολοκληρωµένη σελίδα, θα συνδεθούν τα υπόλοιπα κοινωνικά 

δίκτυα (Instagram, YouTube) έτσι ώστε το περιεχόµενο ανανέωσης τους να 

ενηµερώνεται αυτόµατα στο Facebook.  Όσον αφορά το φωτογραφικό υλικό της σελίδα 

προτείνεται η δηµιουργία άλµπουµ µε “γωνιές” της πόλης για παράδειγµα Άνω Πόλη, 

Λαδάδικα, Νέα Παραλία κ.ο.κ. Τέλος καθώς το e-mail marketing ενδείκνυται στην 

τουριστική προβολή (Ellis-Chadwick&Doherty, 2012) προτείνεται τον χρήστη να 

δηµιουργηθεί µια καρτέλα που θα προτρέπει το χρήστη να κάνει εγγραφή για να 

ενηµερώνεται για ζητήµατα που τον ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα 

συναυλιών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

 Η συχνότητα δηµοσιεύσεων στη σελίδα συνιστάται να είναι τουλάχιστον καθηµερινή 

και πολλές φορές κατά περίπτωση, όπως για παράδειγµα σε περίοδο κάποιου φεστιβάλ, 

είναι πιθανό να κριθεί απαραίτητο να υπάρχει συχνότερη δηµοσίευση. Το περιεχόµενο 

των δηµοσιεύσεων πρέπει να είναι επίκαιρο, ελκυστικό για τον επισκέπτη αλλά και 

χρήσιµο και µπορεί να ποικίλλει. Η θεµατολογία µπορεί να κυµαίνεται από µια απλή 

φωτογραφία µε µια ελκυστική λεζάντα µέχρι τη δηµοσίευση ενός άρθρου µε τις διεθνής 

κουζίνες της πόλης. Για την προσέλκυση κοινού από κάθε γωνιά του πλανήτη είναι 

αναγκαίο οι δηµοσιεύσεις να αναρτώνται στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά.   

Οι φωτογραφίες 360ο φαίνεται να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αφού ολοένα 

και περισσότεροι χρήστες προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Ο καθένας έχει τη 
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δυνατότητα να περιηγηθεί σε µια φωτογραφία απλά «κουνώντας» τη συσκευή του 

κινητού του. 

Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων, όπως για παράδειγµα στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ 

κινηµατογράφου και άλλων παρόµοιων γεγονότων, προτείνεται  το βίντεο ζωντανής 

αναµετάδοσης καθώς δηµιουργεί ένα ευχάριστο συναίσθηµα στον χρήστη αλλά και 

κάνει τη σελίδα πιο διαδραστική. 

 

• Instagram 

 

Καθώς το συγκεκριµένο δίκτυο είναι το νούµερο ένα στον τοµέα των photo sharing 

networks µε πάνω από 600 εκατοµµύρια µηνιαία ενεργούς λογαριασµούς, δε θα 

µπορούσε να λείπει από το πλάνο τουρισµού του δήµου στα κοινωνικά µέσα (García-

Palomares et al., 2015). Μια εικόνα µε ελκυστικό περιεχόµενο µπορεί να ενισχύσει 

αρκετά τον τουρισµό και γενικότερα να αναδείξει την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Προτείνεται η χρήση µοναδικών hashtag τα οποία θα αναπαράγονται στις λεζάντες των 

φωτογραφιών µε σκοπό την ένταξη της ανάρτησης ανάµεσα σε άλλες αναρτήσεις που 

περιέχουν τουλάχιστον ένα όµοιο hashtag. Επίσης µπορεί να γίνει προτροπή των 

χρηστών να χρησιµοποιηθούν τα ίδια hashtag προκειµένου να υπάρχει επιπλέον υλικό 

από την πόλη, µέσα από τα µάτια των επισκεπτών-κατοίκων. Αυτό µπορεί να 

αναδηµοσιεύεται µέσα στο προφίλ του δήµου κάνοντας αναφορά στον χρήστη του 

οποίου ανήκουν τα πνευµατικά δικαιώµατα (Fatabti, 2015).  

Μια καλή καµπάνια θα ήταν να δοκιµαστεί για έναν χρόνο, κατά προτίµηση από την 1η 

Ιανουαρίου, η δηµοσίευση καθηµερινών φωτογραφιών οι οποίες θα συνοδεύονται εκτός 

των άλλων από το hashtag #thessalonikiday1, #thessalonikiday2 #thessalonikiday3 

κ.ο.κ µέχρι την τελευταία #thessalonikiday365. Οι αναρτήσεις µπορεί να 

περιλαµβάνουν είτε γωνιές της πόλης, είτε δρώµενα που πραγµατοποιούνται την 

συγκεκριµένη περίοδο στην πόλη. Ο στόχος είναι, µε την κατάλληλη προώθηση και στα 

άλλα κοινωνικά δίκτυα, η παρότρυνση του κόσµου να συµµετέχει σε αυτήν την 

καµπάνια και να αναρτήσει τη δική του φωτογραφία µε το ανάλογο hashtag της ηµέρας. 

Κατ’αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται αφενός µεν η δηµιουργία πλούσιου περιεχοµένου, 

αφετέρου δε η ενθάρρυνση του χρήστη να ελέγχει τη χρονική στιγµή της ανάρτησης 

του, το λογαριασµό του δήµου για να χρησιµοποιήσει τον ανάλογο hashtag. Αυτή η 
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διαδικασία είναι αρκετά διαδραστική, γεγονός που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των 

κοινωνικών δικτύων.  

Τέλος σε περιπτώσεις εκδηλώσεων είναι καλό να γίνεται η χρήση της δυνατότητας 

βίντεο όπως και παραπάνω στην περίπτωση του Facebook.  

 

• YouTube 

Ένα κανάλι στο YouTube είναι σίγουρα απαραίτητο για την προβολή της πόλης. Το 

συγκεκριµένο µέσο θα µπορούσε να γίνει αρκετά διαδραστικό µε το χρήστη.  Η βασική 

ιδέα έχει να κάνει µε τη δηµιουργία ενός παιχνιδιού. Ο χρήστης καλείται 

παρακολουθώντας το βίντεο να βρει τις διαφορές ανάµεσα σε δύο εικόνες όπως 

φαίνεται στη συνέχεια (εικόνα 5.8). Το παιχνίδι θα έχει 20 επίπεδα διαβαθµισµένης 

δυσκολίας. Ο χρόνος σε κάθε επίπεδο προτείνεται στα 30 δευτερόλεπτα. 

 
Εικόνα 5 - 8 : Στιγµιότυπο βίντεο στο YouTube. 

Όταν ο χρήστης επιλέγει το τετράγωνο µε την διαφορά τότε µεταφέρεται αυτόµατα 

στην επόµενη εικόνα. Σε αντίθετη περίπτωση ξανά παίζει το ίδιο επίπεδο. Το ίδιο 

συµβαίνει και όταν ο χρόνος λήξει. Αυτή η καµπάνια προτείνεται να τρέξει για ένα 
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χρόνο κάθε µήνα µε εναλλασσόµενη θεµατολογία. Αυτό σηµαίνει ότι ένα µήνα θα 

δηµιουργείται το παιχνίδι µε φωτογραφικό υλικό της πόλης ανά σηµείo τουριστικού 

ενδιαφέροντος (π.χ Άνω Πόλη) και ένα µήνα µε πολιτιστικά δρώµενα της πόλης (π.χ 

φεστιβάλ street food). Η καµπάνια αυτή έχει ως στόχο τη γρήγορη απόκτηση followers 

στο κανάλι προσφέροντας µια διασκεδαστική εµπειρία για τον χρήστη, 

ενδυναµώνοντας σηµαντικά παράλληλα την απήχηση και την εικόνα της πόλης 

διεθνώς. Παράλληλα µπορούν να ανεβαίνουν και άλλα βίντεο για την προώθηση 

εκδηλώσεων, για σηµαντικά ιστορικά µνηµεία κ.τ.λ. 

 

Συνοψίζοντας αξίζει να αναφερθούν κάποιες βασικές αρχές οι οποίες θα βοηθήσουν 

στη γενικότερη διαχείριση της προώθησης στον τοµέα του τουρισµού-πολιτισµού. Είναι 

πολύ σηµαντική, πέρα από τη σχεδίαση της εκάστοτε καµπάνιας ανά κοινωνικό δίκτυο, 

η µετέπειτα µελέτη και παρακολούθηση της πορείας. Η διάδοση και αυξανόµενη χρήση 

των κοινωνικών δικτύων δηµιουργεί νέες δυνατότητες στην ανάλυση της συµπεριφοράς 

των χρηστών (Wu et al., 2014; Jurdak et al., 2015; Huang et al., 2017).   Τα δεδοµένα 

που αντλούνται από τα κοινωνικά δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

κατανόηση των συναισθηµάτων των χρηστών. Αυτό σηµαίνει ότι αξιοποιώντας αυτά τα 

δεδοµένα κανείς µπορεί να αντιληφθεί τη συνολική απήχηση των εκάστοτε ενεργειών 

στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία διαχείρισης και ανάλυσης 

δεδοµένων, είτε ελεύθερα είτε επί πληρωµή, που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα για 

πολλά κοινωνικά δίκτυα ταυτόχρονα. Προτείνεται λοιπόν η χρήση κάποιας πλατφόρµας 

που θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των αποτελεσµάτων που διεξάγονται από τη 

διαχείριση των κοινωνικών δικτύων. Ακόµη για βέλτιστα αποτελέσµατα προτείνεται η 

προσθήκη links κατά την κοινοποίηση δηµοσιεύσεων έτσι ώστε να υπάρχει 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δικτύων ή ακόµη και της επίσηµης ιστοσελίδας του Δήµου 

Θεσσαλονίκης µε τα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος είναι πιθανό για την προώθηση κάποιας 

ξεχωριστής καµπάνιας να χρειαστεί να επενδυθεί κάποιο χρηµατικό ποσό για τη 

δηµιουργία πληρωµένων διαφηµίσεων που παρέχουν τα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα. 
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6. Επίλογος 

6.1 Σύνοψη 
Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί µια πιλοτική µελέτη για το κατά πόσο τα 

δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τουριστική 

προβολή µιας πόλης. Το ερώτηµα της διπλωµατικής εργασίας µελετήθηκε από δύο 

σκοπιές: α) κατά πόσο το τουριστικό κοινό είναι εξοικειωµένο µε τη χρήση των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για τη συγκέντρωση τουριστικών πληροφοριών και β) κατά 

πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 

τουριστική προβολή της πόλης. Στον συνδυασµό των δύο παραπάνω υπουργηµάτων 

συντέλεσε η σύνταξη µιας πρότασης αποτελεσµατικής χρήσης των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την τουριστική προβολή του Δήµου Θεσσαλονίκης.  

Η συγκεκριµένη ερευνητική εργασία βασίζεται κυρίως σε πρωτογενή έρευνα που 

διεξήχθη κατά τη διάρκεια της εργασίας µέσω της διανοµής ενός ερωτηµατολογίου - το 

οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Οι απαντήσεις ενός 

δείγµατος 162 ατόµων αναλύθηκαν και οµαδοποιήθηκαν για να δωθεί απάντηση στο 

υποερώτηµα (α). Παράλληλα, έρευνα διεξήχθη στις διαδικτυακές πλατφόρµες 

επικοινωνίας του Δήµου Θεσσαλονίκης (µέσα κοινωνικής δικτύωσης και σελίδες του 

δήµου) καθώς και πλατφόρµες επικοινωνίας τρίτων πηγών για το πόσο αποτελεσµατική 

είναι η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση του τουρισµού ώστε 

να απαντηθεί το υποερώτηµα (β).  Σε κάποιες δε περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιµη η 

προσωπική επικοινωνία µε άτοµα που διαχειρίζονται παρόµοιες σελίδες. Οι παραπάνω 

ενέργειες συµπληρώθηκαν από µελέτες περίπτωσης βασισµένες στη βιβλιογραφία και 

από βιβλιογραφικές αναφορές. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο χαρακτήρας της 

συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι ερευνητικός, εποµένως δεν εστιάζει σε µια 

εκτεταµένη βιβλιογραφική επισκόπηση των παραπάνω ερωτηµάτων. Επιπλέον, η 

βιβλιογραφία σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα είναι αρκετά περιορισµένη. Ο 

απώτερος στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η σύνταξη µιας πρότασης προς τον 

Δήµο Θεσσαλονίκης, σχετικά µε την αποτελεσµατικότερη χρήση των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική προβολή της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Μέχρι στιγµής, διαφάνηκε ότι ο δήµος χρησιµοποιεί µια σειρά µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Εντούτοις η χρήση αυτών είναι περιορισµένη καθώς οι περισσότερες 

διαδικτυακές πλατφόρµες δεν παρουσιάζουν συστηµατική κίνηση στην αντίστοιχη 
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σελίδα. Εποµένως, η συγγραφέας της παρούσας εργασίας προτείνει την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση συγκεκριµένων µέσων κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιµοποιούνται από το δήµο. Επιπλέον, η πρόταση της παρούσας εργασίας εστιάζει 

στη χρήση µιας σειράς µέσων κοινωνικής δικτύωσης (που δεν χρησιµοποιούνται µέχρι 

στιγµής από το δήµο) δίνοντας έµφαση στο διαδραστικό χαρακτήρα των τελευταίων 

που συχνά παραλείπεται ή αγνοείται. Το βασικό πλεονέκτηµα µιας τέτοιας χρήσης είναι 

ότι το κοινό δεν περιορίζεται στην εύρεση πληροφορίας τουριστικού περιεχοµένου 

αλλά κυρίως γίνεται µέρος της τουριστικής προβολής της πόλης συµµετέχοντας ενεργά 

στην διαδικτυακή της ανάδειξη.  

 

6.2 Όρια και περιορισµοί της έρευνας 
Η συγκεκριµένη ερευνητική εργασία αποτελεί µια πιλοτική µελέτη µε ενδιαφέρουσες, 

κατά της κρίση της συγγραφέως µελλοντικές επεκτάσεις. Εντούτοις, στην παρούσα 

µορφή της εµφανίζει µια σειρά ορίων ή/και περιορισµών, πράγµα που συνηγορεί στη 

χρήση του όρου ‘πιλοτική ερευνητική µελέτη’. 

Πρακτική δυσκολία για τη σύνταξη της παρούσας εργασίας υπήρξε η αδυναµία 

πρόσβασης της συγγραφέως στη διαχείριση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιµοποιούνται από το Δήµο Θεσσαλονίκης. Η όποια πληροφορία συλλέχθηκε ήταν 

µέσω προσωπικής επικοινωνίας µε τους διαχειριστές είτε µέσω πρόσβασης σε 

πληροφορίες που η συγγραφέας είχε ως κοινό/αναγνώστης στις συγκεκριµένες σελίδων. 

Εποµένως, στην παρούσα φάση, δεν µπόρεσε να γίνει στατιστική µελέτη των 

πληροφοριών που συλλέχθηκαν από διαδικτυακές πλατφόρµες στις οποίες η 

συγγραφέας δεν ήταν διαχειρίστρια, πράγµα που πιθανά να επιλυθεί στο µέλλον. 

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων των απαντήσεων των 

ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε ένα δείγµα 162 ατόµων. Η συγγραφέας θεωρεί ότι 

το παρόν δείγµα µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό για την συγκεκριµένη πιλοτική 

µελέτη, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη το µικρό χρονικό διάστηµα που η έρευνα 

αυτή διεξήχθη. Προφανώς, εάν υπήρχε παραπάνω χρόνος ο πληθυσµός του δείγµατος 

θα ήταν µεγαλύτερος. Αξίζει να διερευνηθεί στο µέλλον εάν µια αύξηση του δείγµατος 

δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα ή εάν οι γενικές τάσεις παρουσιάζουν σταθερότητα. 
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6.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Το θέµα της εργασίας εµφανίζει µεγάλο ενδιαφέρον και η συγγραφέας θεωρεί πως η 

παρούσα δουλειά µπορεί να έχει αρκετές µελλοντικές επεκτάσεις. 

Σχετικά µε τη διεξαγωγή των στατιστικών µελετών, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον εάν 

στον πληθυσµό του δείγµατος συµπεριλαµβάνονταν και πολίτες που δεν κατοικούν 

στην Ελλάδα, αλλά προφανώς τα χρονικά όρια για µια τέτοια µελέτη είναι µεγαλύτερα 

από εκείνα που η συγγραφέας διέθεται στην παρούσα πιλοτική µελέτη. Επιπλέον, θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον παράλληλα µε τα ερωτηµατολόγια να διεξάγονταν ηµί-

κατευθυνόµενες συνεντεύξεις ή και focus groups, όπου θα διερευνούνταν ο ρόλος της 

διαδραστικής συµµετοχής του κοινού στην τουριστική προώθηση της Θεσσαλονίκης. Η 

συγκεκριµένη ενέργεια θα τροφοδοτούσε την πρόταση της εργασίας έτσι ώστε να 

λαµβάνεται υπόψη συνεχώς η ζήτηση και οι ανάγκες του κοινού.  

Εάν η πρόταση της εργασίας γινόταν αποδεκτή και εφαρµόζονταν, πιθανά να 

αποτελούσε µια µελέτη περίπτωσης που θα µπορούσε να εφαρµοστεί και για άλλες 

πόλεις. Επιπλέον, ο διαδραστικός χαρακτήρας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µέσω των συγκεκριµένων παραδειγµάτων της παρούσας 

πρότασης για την προώθηση και άλλων πληροφοριών µη τουριστικού χαρακτήρα π.χ. 

καλλιτεχνικού ή εκπαιδευτικού υλικού. 
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