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Περίληψη 

  Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξάπλωση του Facebook έχει οδηγήσει σχεδόν όλες 

τις επιχειρήσεις στην δημιουργία επαγγελματικών σελίδων για την προβολή και προώθηση 

των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στον κλάδο του τουρισμού παρουσιάζεται μεγάλη 

δραστηριότητά ως προς την χρήση του Facebook με σκοπό την προβολή αλλά και την 

αύξηση των πωλήσεων. 

 Στο νησί της Λέσβου από την άλλη μεριά, αντικείμενο προβληματισμού αποτελεί η 

μειωμένη χρήση του Facebook από τα ξενοδοχεία του νησιού. Αυτό οφείλεται είτε στην 

άγνοια των δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει, είτε στην μη ορθή χρήση του. 

 Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων που 

προσφέρει μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook, η επισήμανση τρόπων και τεχνικών 

που οδήγησαν άλλα ξενοδοχεία στην ανάπτυξη τους και τέλος η δημιουργία ενός 

δομημένου μοντέλου ορθής χρήσης του Facebook από τους ξενοδόχους. 

Το μοντέλο που δημιουργήθηκε, εφαρμόστηκε σε ένα δείγμα ξενοδοχείων του 

νησιού με σκοπό την ανάδειξη της δραστηριότητας των σελίδων των ξενοδοχείων αλλά και 

τους τομείς που αυτές υστερούν. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά καθώς έδειξαν 

μικρή ενασχόληση με τις σελίδες, κάτι που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 

προσπάθεια ακόμη από τα ξενοδοχεία της Λέσβου έτσι ώστε να παρουσιάσουν μια 

αξιόλογη σελίδα στο μέλλον. 
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Abstract 

In recent years there is a notable spreading of Facebook in our lives. More and more 

companies create business Facebook pages in order to advertise their products and services. 

In the same page, every hotel in the world started to interact with their customers via 

Facebook for promotional purposes. 

However, in the island of Lesvos is noticed a low interaction by hotels as Facebook page 

usage is concerned. The reason behind that is either the unawareness of the advantages that 

it could offer or the misusage of it. 

The present dissertation aims at highlighting the benefits a business page could provide and 

acquainting some techniques that other hotels used successfully. In addition a structured 

model of proper usage page was created. 

This model applied on a sample of hotels in Lesvos in order to identify the level of 

interaction with their Facebook pages. The results were disappointing on the majority of 

hotels, leading to the conclusion that big effort is required from hoteliers to succeed in 

social media community.   
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1. Εισαγωγή 

 Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των 

ανθρώπων. Οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ μας άλλαξαν ριζικά με την έλευση του Web 2.0 

και εν συνεχεία με την έλευση των Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης(ΣΚΔ). Πλέον οι 

χρήστες του Internet μπορούν να επικοινωνούν και  να ασκούν κριτική για οτιδήποτε τους 

απασχολεί μέσω των ΣΚΔ.  

 Η μεγάλη αυτή αύξηση στους χρήστες των ΣΚΔ, επηρέασε σημαντικά τις 

επιχειρήσεις και τις ανάγκασε να προσαρμοστούν στο νέο αυτό τεχνολογικό περιβάλλον. 

Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα έπρεπε να αναπροσαρμόσουν το πλάνο τους για την προβολή 

και διαφήμιση και να στραφούν έκτος από τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΜΜΕ) και στον χώρο των ΣΚΔ. 

 Πολλές από αυτές που κατάφεραν την γρήγορη προσαρμογή απέκτησαν συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους ενώ αντίθετα αυτές που δεν το κατάφεραν 

έχασαν σημαντικό μέρος από τα κέρδη τους. 

 Πλέον οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί από όλους τους τομείς της οικονομίας 

διαθέτουν μεγάλα ποσοστά του προϋπολογισμού τους για την δημιουργία διαδικτυακών 

διαφημιστικών καμπανιών. Στις καμπάνιες αυτές σημαντικό ρόλο κατέχουν οι ΣΚΔ και 

ειδικότερα το Facebook. 

  

 

1.1 Παρουσίαση του Προβλήματος 

 Αντικείμενο προβληματισμού στη χώρα μας είναι η πολύ μικρής έντασης χρήση 

του Facebook από τα ξενοδοχεία και η μη κατανόηση των δυνατοτήτων που αυτό 

προσφέρει. Παρόλο που ο τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας και 

είναι αρκετά ανταγωνιστικός εν συγκρίσει με άλλες τουριστικές χώρες, η χρήση του 
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Facebook ιδιαίτερα στο νησί της Λέσβου είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό το γεγονός εγείρει 

τα εξής ερωτήματα: αν οι ξενοδόχοι της Λέσβου και ευρύτερα της χώρας μας γνωρίζουν 

όλες τις δυνατότητες που έχει το Facebook; Αν γνωρίζουν τους τρόπους και τις τεχνικές 

για να επιτύχουν την αποδοτικότερη προβολή και διαφήμιση του ξενοδοχείου τους μέσω 

αυτού;  

 

1.2 Κίνητρο και στόχος της εργασίας 

Ειδικότερα για τις ξενοδοχειακές μονάδες των Ελληνικών νησιών δεν έχει μέχρι 

τώρα ερευνηθεί το θέμα της χρήσης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και θέματα για 

την αποτελεσματικότητας της χρήσης του. Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι η 

κατασκευή ενός δομημένου μοντέλου που θα δίνει τις βασικές γραμμές στους ξενοδόχους 

της Λέσβου αλλά και όλης της Ελλάδος για την ορθότερή και αποδοτικότερη χρήση του 

Facebook. 

Ένα ακόμη κίνητρο για την επιλογή αυτή, είναι η οικονομική αλλά και η 

προσφυγική κρίση που πλήττει το Βόρειο Αιγαίο και ιδιαίτερα τον τουρισμό στο νησί της 

Λέσβου. Η εκπόνηση της εργασίας τείνει να συνεισφέρει στον τουρισμό του νησιού και να 

δοθεί ως μια εναλλακτική στήριξη μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τους ξενοδόχους της 

περιοχής . 

 

1.3 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα το Facebook 

έχουν εισβάλει δυναμικά και στο χώρο του τουρισμού. Η συσχέτιση των ξενοδοχειακών 

μονάδων με το Facebook έχει γίνει αντικείμενο έρευνας και σχολιασμού από τους ειδικούς 

σε θέματα μάρκετινγκ. Επίσης πολλές μελέτες και άρθρα έχουν εκπονηθεί για την 

περαιτέρω κατανόηση της χρήσης του Facebook από τις ξενοδοχειακές μονάδες και προς 

τον εντοπισμό των αποτελεσμάτων που η ενασχόληση μπορεί να φέρει. Οι έρευνες δεν 

περιορίζονται μόνο στις πράξεις και τα αποτελέσματα από τη χρήση του Facebook για 

λόγους προώθησης. Πολλές έρευνες έχουν δημοσιευτεί για τον τρόπο επικοινωνίας που 
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πρέπει να έχει η επιχείρηση μέσα από το κοινωνικό δίκτυο ενώ άλλες αποσκοπούν στην 

κατανόηση της επιρροής που έχει αυτό στους πελάτες. 

 Στην έρευνα το Milovic B. το 2012 με θέμα ‘Social Media and eCRM as a 

Prerequisite for Hotel Success’ τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία των κοινωνικών μέσων και 

τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να φέρει στο ξενοδοχείο. Επίσης υποστηρίζεται ότι οι 

ξενοδόχοι είναι ενήμεροι για τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι ΣΚΔ. Τέλος 

παρουσιάζονται στρατηγικές μάρκετινγκ για την κατάλληλη προώθηση και διαφήμιση του 

ξενοδοχείου.  

 Τον τομέα του τρόπου αναζήτησης πληροφοριών για τον τουρισμό προσπάθησε να 

καλύψουν οι Chung N. Et al (2015). Συγκεκριμένα η έρευνα με τίτλο ‘Adoption of travel 

information in user-generated content on social media: the moderating effect of social 

presence’ είχε ως στόχο την ανάδειξη της επιρροής που έχει η παρουσία στα κοινωνικά 

δίκτυα των ξενοδοχειακών μονάδων. Για να το καταφέρει αυτό , χρησιμοποίησε έρευνα 

ερωτηματολογίων σε 527 ταξιδιώτες που είχαν ερευνήσει το ταξίδι του μέσω των 

κοινωνικών δικτύων. Τα ευρήματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά καθώς η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι οι πληροφορίες που άντλησε από τα κοινωνικά δίκτυα ήταν 

πολύ χρήσιμες για το ταξίδι τους. 

 Στον ίδιο τομέα ,αυτού του τρόπου αναζήτησης πληροφοριών για τον τουρισμό 

ήταν και η έρευνα των Zheng Xiang & Ulrike Gretzel το (2009) με τίτλο ‘Role of social 

media in travel Information’. Η έρευνα αυτή ασχολείται με την αναζήτηση πληροφοριών 

από τις μηχανές αναζήτησης του Internet. Τα ευρήματα της παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις ΣΚΔ καθώς παρατηρείται υψηλή κατάταξη σε ξενοδοχειακές μονάδες 

όπου κατείχαν ΣΚΔ με μεγάλη ηλεκτρονική κίνηση. Ακόμη παρατηρήθηκε ότι συχνά οι 

μηχανές αναζητήσεις κατεύθυναν τους ταξιδιώτες απευθείας στις ΣΚΔ κάτι που κάνει την 

παρουσία σε αυτές απαραίτητη. 

 Εν συνεχεία των παραπάνω ερευνών , έρχεται η έρευνα των Seong Ok Lyu & 

Jinsoo Hwang(2015) με τίτλο ‘Are the days of tourist information centers gone ?Effects of 

the ubiquitous information environment’ να υπογραμμίσει ότι η πληροφόρηση στον τομέα 

του τουρισμού έχει προχωρήσει. Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι τα τουριστικά 
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κέντρα πληροφόρησης φθίνουν και οι ταξιδιώτες στρέφονται στα κοινωνικά μέσα για 

πληροφόρηση. 

 Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσιεύτηκε από τους Leung D. Et al (2013) με τίτλο 

‘Social media in hospitality, a literature review’. Το άρθρο συγκεντρώνει όλες τις έρευνες 

που έχουν δημοσιευτεί από το 2007 έως το 2011 και δίνει μια γενική εικόνα για την 

συσχέτιση των κοινωνικών δικτύων και του τουρισμού τόσο από την πλευρά των 

καταναλωτών όσο και από των παραγόντων του τουρισμού. Το γενικό συμπέρασμα του 

άρθρου είναι τα κοινωνικά δίκτυα είναι στρατηγικής σημασίας στον ανταγωνισμό στον 

τομέα του τουρισμού. 

 Στο άρθρο των Noone B. Et al (2011) με τίτλο ‘Social media meets hotel revenue 

management: Opportunities, issues and unanswered questions’ γίνεται αναφορά στις 

ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα από την χρήση των κοινωνικών δικτύων από 

τις ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης προτείνεται ένα πλαίσιο για την εκμετάλλευση αυτών 

των ευκαιριών που μπορούν να φέρουν πολύ μεγάλα οικονομικά αποτελέσματα . 

 Ο τρόπος επικοινωνίας είναι ένας άλλος τομέας που προβλημάτισε τους ερευνητές 

στον συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα ο Sparks B. et al (2016) στην έρευνα τους με 

τίτλο ‘Responding to negative online reviews: The effects of hotel responses on customer 

inferences of trust and concern’ ασχολήθηκαν με τον τρόπο επικοινωνίας των ξενοδοχείων 

με τους πελάτες και ιδιαίτερα σε στιγμές όπου υπήρχαν αρνητικά σχόλια προς αυτά. Η 

έρευνα εστίασε στον τόνο τον απαντήσεων καθώς και στις εντυπώσεις που 

δημιουργούνταν από άλλους χρήστες. Τέλος το άρθρο πρότεινε κάποιες συμβουλές για την 

καλύτερη διαχείριση των αρνητικών σχολίων στις ΣΚΔ. 

 Στις κριτικές που δέχονται τα ξενοδοχεία εστίασε και η έρευνα του Melian-

Gonzalez S. Et al (2013) με τίτλο ‘Online costumers reviews of hotels: As participation 

Increases, Better evaluation is obtained.’. Συγκεκριμένα η έρευνα απέδειξε ότι οι αρχικές 

κριτικές που δέχονται τα ξενοδοχεία είναι συνήθως οι περισσότερες αρνητικές. Όσο 

μεγαλώνει ο όγκος των κριτικών παρουσιάζεται μια ισορροπία μεταξύ αρνητικών και 

θετικών και εν τέλει όταν το ξενοδοχείο αποκτήσει έναν ικανό αριθμό κριτικών τότε οι 

θετικές υπερκαλύπτουν τις αρνητικές. Γιαυτό τον λόγο στα συμπεράσματα τους προτείνουν 
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τα ξενοδοχεία να ωθούν τους πελάτες τους να αφήνουν κριτικές μετά την διαμονή τους σε 

αυτά. 

  

1.4 Προηγούμενες μελέτες  

Εκτός από τις παραπάνω εργασίες μελετήθηκαν πολλές ακόμη έρευνες και εργασίες 

σχετικά με τις ΣΚΔ και την σύνδεση τους με την τουριστική βιομηχανία. Όλοι οι μελετητές 

υποστήριξαν την μεγάλη σημασία που έχει η παρουσία σε αυτές για τις ξενοδοχειακές 

μονάδες. 

Παρόλα αυτά λίγες εργασίες εκπονήθηκαν με εστίαση στην σελίδα του Facebook 

και τις δυνατότητες που αυτή μπορεί να προσφέρει στα ξενοδοχεία τόσο σε εγχώριο όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις εργασίες που 

έχουν εκπονηθεί και έχουν σχετικό υπόβαθρο όπως αυτής της διπλωματικής εργασίας.   
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2. Η επιρροή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης(Social 

Network Sites) στο μάρκετινγκ στην βιομηχανία του τουρισμού 

2.1 Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Συγγραφέις – Χρονολογία -Άρθρο Στόχος Εργασίας Μεθοδολογια Ευρύματα Τύπος Ερευνας Κοινωνικό Δίκτυο Χώρα

Minazzi R. & Lagrosen S.(2014), 

Investigating Social Media Marketing in 

the Hospitality Industry: Facebook and 

European Hotels. 

Εξερέυνηση του τρόπου που τα κορυφαία 

ξενοδοχεία στην ευρώπη χρησιμοποιούν τις 

ΣΚΔ και η ανάδειξη των καλύτερων 

πρακτικών

Ανάλυση 

περιεχομένων 

σελίδας 

Facebook

Τα ξενοδοχεία είναι στα 

πρώτα βήματα για να 

αναπτύξουν 

στρατηγικές μάρκετινγκ 

στις ΣΚΔ,Τις θεωρούν ως 

ένα μέσο προβολής, Το 

engagement με τους 

πελάτες είναι πολύ 

υποτιμημένο

Δευτερογενή Facebook

Διάφορες 

Χώρες της 

Ευρώπης

Inversini A. , Masiero L(2014) Selling 

rooms online : the use of social media and 

OTA

Άναδειξη του λόγου παρουσίας των 

ξενοδοχείων στις ΣΚΔ για σκοπούς 

αύξησης πωλήσεων

Ερωτηματολόγια 

απαντημένα απο 

ξενοδόχους  

 Μεγάλη προσπάθεια 

για προβολή στις ΣΚΔ 

και Πωλήσεις μέσω των 

OTA.  Προσαρμογή σε 

χρήση διαδικτυακων 

εργαλίων διοίκησης 

.Τάση πρόσληψης 

προσωπικού με 

ικανότητες στον τομέα 

των Social Media

Πρωτογενή Όλα Ελβετία

Mandy Claudia Leue ,Timoth Jung , 

Tim Knowles(2013)  Social Media 

Marketing in Selected UK Luxury Hotels

Ανάδειξη των στρατήγικων μαρκετινγκ 

μέσω των κοινωνικών δυκτιών από 

πολυτελή ξενοδοχεία στην Αγγλια

Συνεντέυξεις σε 

διαχείριστές των 

ΣΚΔ ξενοδοχείων

Προσπάθεια για 

"χτίσιμο" σχέσεων με 

τους Πελάτες , Οδήγηση 

αρνητίκων σχόλιων σε 

mail προς αποφυγή 

αρνητικού E-wom, 

Δημιουργία 

διαγωνισμών και 

προσφορών για την 

αυξηση των 

Likes,Δυσκόλια 

μέτρησης του ROI απο 

τις ΣΚΔ

Πρωτογενή Facebook, Twitter Αγγλία

M.Onur Gulbahar , Fazli 

Yildirim(2015) Marketing Efforts 

Related to social media channels and 

mobile application usage in tourism : Case 

study in  Instanbul

Ανάδειξη πλαίσου για την χρήση των ΣΚΔ 

απο ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη

Ερωτηματολόγια 

απαντημένα απο 

ξενοδόχους  

Θετικές εντυπώσεις απο 

την χρήση ΣΚΔ, 

Διαφοροποίηση 

στρατηγικών στο τόμεα 

του mobile marketing 

απο τις παγκόσμιες 

αλυσίδες ξενοδοχείων 

στην Κωνσταντινούπολη 

εν συγκρίσει με τις 

τοπικές, Στροφή των 

τοπικών αλυσίδων σε 

παραδοσιακούς 

τρόπους διαφήμισης

Πρωτογενή

Facebook, 

Twitter,Instagram,

Pinterest,LinkedIN

,Google+

Τουρκία

Shanshan Qi, Carrel N. T. leong, 

Simon Lei (2013) An investigation of 

hotels' facebook page promotion

Ανάδειξη του είδους του περιεχομένου της 

σελίδας του Facebook που επιφέρει 

καλύτερα αποτελέσματα.

Ανάλυση 

περιεχομένων 

σελίδας 

Facebook

Η συνεχόμενη 

ανάρτηση 

περιεχομένου δεν 

επηρεάζει το 

engagement,Η ποιότητα 

του περιεχομένου φέρει 

μεγαλύτερο 

engagement,Αναρτήσει

ς σχετικά με Νεα του 

ξενοδοχειού,προσφορέ

ς και διαγωνισμούς 

φέρουν το μεγαλύτερο 

δείκτη Engagement

Δευτερογενή Facebook Κίνα
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Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή όπως είναι ευρέως γνωστές ως Social Network 

Sites αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού της γης διαθέτει ενεργό λογαριασμό σε μια από αυτές τις πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι οι Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΣΚΔ) ? 

 Οι ΣΚΔ είναι εφαρμογές που δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να 

δημιουργούν ένα προφίλ με προσωπικές πληροφορίες και να προσκαλούν φίλους τους να 

έχουν πρόσβασή σε αυτό το προφίλ άλλα και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 

μηνυμάτων και e-mails. Τα προφίλ αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή 

πληροφορίας όπως φωτογραφίες, βίντεο , αρχεία ήχου ή ακόμη και Blog του 

χρήστη(Kaplan A. & Heinlein M. 2010).Η πρώτη ΣΚΔ που δημιουργήθηκε σύμφωνα με 

τον παραπάνω ορισμό ήταν το SixDegrees.com το 1997(Boyd, & Ellison, 2007).Αυτή τη 

στιγμή η ευρύτερα διαδεδομένη ΣΚΔ είναι το Facebook που στα τέλη του 2015 απαριθμεί 

περισσότερους από 1.5 δισεκατομμύρια χρήστες (Statista.com 2016). 

 Οι ΣΚΔ αποτελούν κατά των ορισμό τους ένα μέρος των Κοινωνικών 

Μέσων(Social Media). Παρόλα αυτά για πολλούς συγγραφείς όλα τα Κοινωνικά Μέσα 

αποτελούν ΣΚΔ με διαφορετικές δυνατότητες όπως τον διαμοιρασμό φωτογραφιών και 

βίντεο(Chan N.& Gulliet B. 2011). Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις 

κορυφαίες βάση επισκεψιμότητας ΣΚΔ για το 2011. 

Rank  Sites  Estimated Unique Monthly 

visitors 

1 Facebook 550,000,000 

2 Twitter 95,800,000 

3 MySpace 80,500,000 

4 LinkedIn 50,000,000 

5 Ning 42,000,000 

6 Tagged 30,000,000 

7 Classmates 29,000,000 

8 Hi5 27,000,000 

9 MyYearBook 12,000,000 

10 MeetUp 8,000,000 

 (Das B. & Sahoo J. 2011) 

  

Η ταχύτατη εξέλιξη των ΣΚΔ οδήγησε και τις επιχειρήσεις από όλους τους τομείς 

της οικονομίας να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν προφίλ στις πλατφόρμες αυτές. Τα 

προφίλ των επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν με στόχο είτε την προβολή και  προώθηση των 

προϊόντων τους είτε για στόχους έρευνας των καταναλωτικών τάσεων. Μερικές 
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επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ΣΚΔ ακόμη και για κανάλια διανομής για να βελτιώσουν 

τις πωλήσεις τους.  

2.2 Η βιομηχανία του τουρισμού 

Η βιομηχανία του τουρισμού αναδιαμορφώθηκε ριζικά μετά τη εξάπλωση του 

ιντερνέτ και κυρίως την εξάπλωση των ΣΚΔ.(Zheng Xiang et al 2009). Οι επιχειρηματίες 

στον τομέα αυτό αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν πολλά όσον αφορά τις στρατηγικές 

μάρκετινγκ, τους τρόπους διανομής των πληροφοριών ακόμη και τους συνεργάτες 

τους.(Zivkovic et al. 2014) Η μεγάλη μάζα ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις ΣΚΔ έκαναν 

την παρουσία των εταιριών σε αυτά σχεδόν αναπόφευκτή. (Withiam G. 2011). Είναι 

γεγονός ότι η βιομηχανία του τουρισμού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δύναμη της 

πληροφόρησης. Έτσι είναι πολύ σημαντικό από τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν 

καλά αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές και την μεγάλη επιρροή στην συμπεριφορά των 

καταναλωτών από τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών. 

(Xiang Z. et al 2009).   

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις ΣΚΔ , οι ενδιαφερόμενοι επικεντρώνονται σε 3 

στόχους. Αρχικά στη διατήρηση μιας πολύ καλής σχέσης με τους πελάτες τους μέσω της 

αμφίδρομης επικοινωνίας που προσφέρεται. Στην ταυτόχρον  ενδυνάμωση του ονόματος 

και της φήμης τους ή όπως είναι γνωστό με την αγγλική του ορολογία , ένα δυνατό 

brandname και φυσικά σε μεγαλύτερες πωλήσεις (Withiam G. 2011) . 

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε όλα 

τα καινούρια χαρακτηριστικά που γεννήθηκαν από τον ερχομό των ΣΚΔ καθώς και την 

επιρροή που έχουν αυτά στους καταναλωτές. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το E-wom (η 

ηλεκτρονική μορφή της λέξης από στόμα σε στόμα) αλλά και το User Generated Content 

(UGC) δηλαδή το περιεχόμενο που δημιουργείται από καταναλωτές . 

Τέλος, η σύνδεση των ΣΚΔ με τις μηχανές αναζήτησης(Google) αξίζει να 

μελετηθεί καθώς και η δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ πελατών και 

επιχείρησης η οποία προσφέρεται. 
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2.3Χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων   

2.3.1 E-wom 

Το E-wom λοιπόν δημιουργήθηκε από την ευρεία επέκταση του διαδικτύου και εν 

συνεχεία των ΣΚΔ στην εποχή μας και περιλαμβάνει τα σχόλια των καταναλωτών σχετικά 

με ένα προϊόν ή υπηρεσία την οποία χρησιμοποίησαν( F.Bronner, R. de Hoog 2011).  

Για να ορίσουμε επακριβώς το E-wom θα βασιστούμε στον ορισμό του Westbrook 

(1987) για το παραδοσιακό Wom. Έτσι σαν E-wom ορίζονται όλες οι άτυπες επικοινωνίες 

που προορίζονται προς καταναλωτές μέσω του διαδικτύου και είναι σχετικές με την χρήση 

ή τα χαρακτηριστικά προϊόντων ή υπηρεσιών. Στις επικοινωνίες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται τόσο αυτές που γίνονται μεταξύ των παραγωγών των προϊόντων ή 

υπηρεσιών και των καταναλωτών όσο και αυτών μεταξύ των καταναλωτών. Αυτές οι δύο 

συνιστώσες είναι τα ζωτικά κομμάτια του Ewom και διαχωρίζονται από τις άλλες 

επικοινωνίες που διενεργούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Litvin W.S. et al 2007). 

Η μεγαλύτερη διαφορά του E-wom από το παραδοσιακό WOM (η λέξη από στόμα 

σε στόμα) είναι ότι οι κριτικές αυτές γίνονται από άγνωστα  προς τον χρήστη άτομα και 

έτσι οι χρήστες γίνονται δύσπιστοι στο κατά πόσο οι κριτικές αυτές είναι αξιόπιστες 

(F.Bronner, R. de Hoog 2011). Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι το E-wom έχει 

πολύ μεγαλύτερο  κοινό στο οποίο μπορεί να μεταφερθεί η πληροφορία λόγω της χρήσης 

του διαδικτύου εν σύγκριση με το παραδοσιακό Wom (Santiago Melian-Gonzalez et al 

2013). 

Η παρακάτω εικόνα αναπαριστά την διαφορά του E-wom εν συγκρίσει με το WOM 

σε αριθμούς ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε από την αλυσίδα ξενοδοχείων Nielsen 

(LinkedIn) δείχνοντας μας την μεγάλη σημασία του στην σημερινή εποχή. 
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Εικόνα 1(LinkedIn 2015) 

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας που παρουσιάζει τα κίνητρα που θα 

οδηγήσουν κάποιον να αφήσει ένα σχόλιο για την εμπειρία του( F.Bronner, R. de Hoog 

2011).  

Τύπος κινήτρου Κανάλι διανομής Περιεχόμενο 

Πληροφόρηση Αναρτημένες Απόψεις Συγκρίσεις, Αρνητικές 

εμπειρίες 

Υποστήριξη  Φόρουμ συζητήσεων Θετικές εμπειρίες, Ιστορίες 

Διασκέδαση Φόρουμ συζητήσεων, 

Μηνύματα σε ΚΔ 

Ακραίες απόψεις, Χιούμορ, 

φωτογραφίες 

  

Όπως είναι εμφανές το E-wom δεν αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να 

συνεισφέρει μόνο θετικά σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Αντίθετα αν  υπάρξουν αρκετές 
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αρνητικές εμπειρίες ,τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά στην φήμη της 

επιχείρησης και κατά συνέπεια στα οικονομικά της. 

 Αρκετές έρευνες αποδεικνύουν αυτό το φαινόμενο. Για παράδειγμα η έρευνα των 

Morgan, Pritchard και Piggott(2003) που έγινε στην Νέα Ζηλανδία έδειξε ότι η 

συσσώρευση αρνητικών σχολίων από τις εμπειρίες των τουριστών στην περιοχή, επηρέασε 

δραματικά την τουριστική βιομηχανία τα επόμενα χρόνια φέρνοντας μεγάλη μείωση στον 

τουρισμό. 

 Αντίθετα για την επιρροή του θετικό Ewom, είναι ενδεικτική η έρευνα των 

O’Neill,Palmer και Charters (2002) που έγινε στην Αυστραλία και είχε ως θέμα την 

πώληση κρασιών σε τουρίστες. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι έπειτα από 

πληθώρα θετικών σχολίων από τουρίστες που αγόρασαν κρασί στην περιοχή της 

Αυστραλίας , η ζήτηση των συγκεκριμένων προϊόντων αυξήθηκε κατά μεγάλο βαθμό.  

2.3.2 User Generated Content 

Με τον όρο UGC(User Generated Content) ονομάζουμε οτιδήποτε ψηφιακό υλικό 

αναρτούν οι χρήστες στα ΚΔ. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι ένα σχόλιο, μια φωτογραφία ή 

ακόμη και ένα βίντεο. 

Ουσιαστικά το UGC είναι ένα μέρος του E-Wom αλλά έχει ξεχωριστή σημασία η 

μελέτη του καθώς η ποικιλομορφία του δίνει χώρο για την ανάπτυξη καινοτόμων 

στρατηγικών μάρκετινγκ που μπορούν να έχουν μεγάλη απήχηση και ταυτόχρονα  πολύ 

χαμηλό κόστος. 

Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα στην τουριστική βιομηχανία ο τομέας του μάρκετινγκ 

είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια 

αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι αναρτήσεις περιεχομένου UGC στις ΣΚΔ που 

συνδέονται άμεσα με τουριστικές επιχειρήσεις ενδυναμώνει  την αποδοτικότητα των 

στρατηγικών μάρκετινγκ τους(Daniel Leung et al 2013) .  

Μέσα από την μελέτη των αναρτήσεων αυτών μπορούν να βγουν χρήσιμα 

συμπεράσματα πέραν του προωθητικού τομέα. Πολλές τουριστικές επιχειρήσεις 

πρόσφεραν νέες καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελάτες τους. Σίγουρα στις δύσκολες 

οικονομικά εποχές που βρισκόμαστε υπάρχουν πολλοί περιορισμοί για την παροχή νέων 
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υπηρεσιών, όμως στον εικονικό κόσμο των ΚΔ μπορούν να βρεθούν χαμηλού κόστους 

τρόποι για την περεταίρω ικανοποίηση των πελατών (Daniel Leung et al 2013).  

Παρακάτω παρουσιάζεται μια έρευνα για την ποσότητα UGC που υπάρχει σήμερα 

στα ΚΔ. 

 

Εικόνα 2 (Will Park 2013) 

2.3.3 Η συνεργασία των Κοινωνικών Δικτύων με τις μηχανές αναζήτησης 

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ταξιδιωτών χρησιμοποιεί τις μηχανές 

αναζήτησης του ιντερνέτ (Google, Yahoo) για να αντλήσει πληροφορίες για τις διακοπές 

που προτίθεται να κάνει όπως φαίνεται και παρακάτω.  
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Εικόνα 3(Ya-graphics 2015) 

Γνωρίζοντας αυτό οι τουριστικές επιχειρήσεις αφιερώνουν χρόνο και χρήμα έτσι 

ώστε να έχουν την απαιτούμενη προβολή είτε αυτή προέρχεται από διαφημίσεις σε αυτές 

είτε να φαίνονται στα πρώτα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. 

Σύμφωνα με τους Xiang Z. και Gretzel U. (2009) η χρήση των ΣΚΔ βοηθάει τις 

τουριστικές μονάδες να αποκτήσουν υψηλή κατάταξη στις αναζητήσεις που 

πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες. Αυτό συμβαίνει διότι στις ΣΚΔ  υπάρχουν συνεχείς 

ανανεώσεις περιεχόμενου που σε συνδυασμό με την συνεχή ανάρτηση UGC περιεχομένου 

επηρεάζουν θετικά την κατάταξη των σελίδων της τουριστικής βιομηχανίας. Μια μεγάλη 

άνοδός στις κατατάξεις των μηχανών αναζήτησης  μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ μεγάλο 

αριθμό πιθανόν πελατών μακροχρόνια. (Xiang Z. & Gretzel U. 2009).  

2.3.4 Αμφίδρομη επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων 

Όπως προ είπαμε τα ΣΚΔ αποτελούν ένα εργαλείο προώθησης των τουριστικών 

επιχειρήσεων και είναι ότι πιο σύγχρονο στις μέρες μας. Είναι γεγονός ότι οι παραδοσιακές 

διαφημίσεις δημιουργούν ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο είναι μονόδρομο από τις 

επιχειρήσεις προς του πιθανούς πελάτες. 
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Πλέον οι ΣΚΔ προσφέρουν τη διεπαφή με τους πελάτες και την ικανότητα στις 

επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις συμπεριφορές και την λογική τους. Το γεγονός αυτό δίνει 

στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις υπηρεσίες του και να 

αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους (Lee McCabe et al 

2015). 

 

3. Η χρήση του Facebook από τις ξενοδοχειακές μονάδες 

Έπειτα από την ανάλυση της σημασίας των Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης στο 

μάρκετινγκ της βιομηχανίας του τουρισμού, θα εστιάσουμε  στην χρήση της ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενης διεθνώς ΣΚΔ (Facebook) από τις ξενοδοχειακές μονάδες με 

αυτοσκοπό την ανάπτυξη τους τόσο στο οικονομικό τομέα όσο και στην προώθηση του 

ονόματος και της φήμης τους. 

Θα αναδειχθούν οι καλύτερες στρατηγικές μάρκετινγκ μέσω της χρήσης του 

Facebook καθώς και παραδείγματα ξενοδοχείων που τις χρησιμοποίησαν επιτυχώς. Επίσης 

θα προταθούν πρακτικές χρήσης σε όλους τους τομείς του ψηφιακού μάρκετινγκ και θα 

δοθούν συμβουλές για να αποφευχθούν τυχόν λάθη στην διαχείριση. 

3.1 Στρατηγικές μάρκετινγκ μέσω χρήσης Facebook 

 Οι στρατηγικές μάρκετινγκ αρχικά στην ψηφιακή εποχή και εν συνεχεία στην 

εποχή των ΣΚΔ είναι ένας παράγοντας που πρέπει να μελετηθεί και αναλυθεί. Οι 

Kierzkowski et al (1996) πρότεινε ένα μοντέλο ψηφιακού μάρκετινγκ που είχε 

αναγνωρισθεί από την πλειοψηφία των ερευνητών. Ακόμη και σήμερα το μοντέλο αυτό 

έχει ισχύ αν και έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που προτάθηκε. Πολλοί ερευνητές όπως 

οι Chong W. et al (2009) προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν το μοντέλο και να του 

δώσουν πιο σύγχρονη μορφή.  

Το μοντέλο λοιπόν είναι κυκλικό και αποτελείται από 5 βήματα.  

1. Είναι η προσέλκυση ακολούθων  

2. Είναι η δέσμευση   
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3. Είναι η διατήρηση των ακολουθών και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται 

ταιριάζουν αρκετά με το βήμα του δέσμευση 

4. Είναι άντληση πληροφοριών  

5. Είναι η δημιουργία σχέσεων 

Παρακάτω παρουσιάζεται το μοντέλο αυτό. 

 

Εικόνα 4(Chong W.et al 2009) 

Βασιζόμενοι στο μοντέλο θα παρουσιαστούν διάφορες στρατηγικές μάρκετινγκ που 

ακολουθήθηκαν από ξενοδοχειακές μονάδες.  

3.1.1 Στρατηγικές για προσέλκυση ακολούθων 

3.1.1.1 Χρήση για την διαφήμιση με διαγωνισμούς και προσφορές 

δώρων 

Ένας από τους κύριους τρόπους διαφήμισης και αύξησης των ακολούθων 

(followers) στην σελίδα του ξενοδοχείου στο Facebook είναι οι προσφορές και τα δώρα, τα 

λεγόμενα στην γλώσσα των ΣΚΔ giveaways. Όπως αναφέρει η Delloite στην έκθεση που 

δημοσίευσε σε συνεργασία με το Facebook το 2015 με τίτλο ‘Social ? that’s for customers, 

for companies social media means business”, το 1/3 των χρηστών στις ΣΚΔ βλέπουν και 

συχνά συμμετάσχουν σε τέτοιες διαδικασίες. 

Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά απλή και λειτουργική. Το ξενοδοχείο αναρτά ένα 

διαγωνισμό με δώρο (π.χ. 1 δωμάτιο για 2 ημέρες) και ζητάει από τους χρήστες για να 

συμμετάσχουν να ακολουθήσουν την σελίδα του και να κάνουν μια κοινοποίηση του 

διαγωνισμού. Έτσι οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό με ένα 
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ελκυστικό δώρο εντελώς δωρεάν και από την άλλη η επιχείρηση καταφέρνει να 

αναγνωριστεί το όνομα της με ένα σχετικά χαμηλό κόστος. 

Τον ίδιο τρόπο ακολούθησε και το ξενοδοχείο Waikiki Beach Comber στην Χαβάη, 

οπού με έναν τέτοιο διαγωνισμό στα τέλη του 2015 έδινε στους νικητές την δυνατότητα να 

μείνουν 4 βράδια στα δωμάτια του και επιπρόσθετα να παρευρεθούν και σε μια συναυλία 

πολύ γνωστής τραγουδίστριας που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις του. Όπως ήταν 

αναμενόμενο ο διαγωνισμός είχε τεράστια συμμετοχή , εκτοξεύοντας τους ακολούθους της 

σελίδας του FB και προσφέροντας μια πρώτης τάξης  διαφήμιση για την επιχείρηση (Lee 

McCabe et al 2015, waikikibeachcomber.com 2015 ). 

Το ξενοδοχείο γνωρίζοντας την μεγάλη επιτυχία από τον προηγούμενο διαγωνισμό 

συνέχισε και με διαφορετικό διαγωνισμό την διαφημιστική του καμπάνια όπως φαίνεται 

παρακάτω. Αυτή την φόρα ασχολήθηκε με την φωτογραφία. 

 

Εικόνα 5 (waikikibeachcomberresort.com 2015) 

 

3.1.1.2Χρήση Διαφημίσεων Facebook 

 Ένας εναλλακτικός τρόπος διαφήμισης για προσέλκυση ακολουθών στο Facebook 

αποτελούν οι πληρωμένες διαφημίσεις (Paid ads). Κατά την Βλαχοπούλου Μ. και τον 

Δημητριάδη Σ. (2014) οι πληρωμένες διαφημίσεις εμφανίζονται στο δεξί μέρος της σελίδας 

του Facebook και έχουν μικρή έκταση. Η χρέωση τους μπορεί να διαφοροποιηθεί είτε με 

cost per click είτε με cost per impression. Κατά την τοποθέτηση της διαφήμισης δίνεται η 
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δυνατότητα να ρυθμίσεις το ποσό που θες να διαθέσεις για διαφήμιση, τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του κοινού που θες να προβληθεί ακόμα και τα ενδιαφέροντα του κοινού 

στο οποίο θες να παρουσιαστεί η διαφήμιση. Φυσικά το Facebook δίνει την δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να ελέγχουν την πορεία των διαφημίσεων τους και τα αποτελέσματα τους 

μέσω της πλατφόρμας Facebook Insights. 

 Το παραπάνω μοντέλο ακολούθησε ως βασική στρατηγική μάρκετινγκ το ελβετικό 

θέρετρο διακοπών Brigerbad. Χρησιμοποίησαν κατά κόρον τις διαφημίσεις του Facebook 

για να προωθήσουν την επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να έχουν το 1/3 της 

ηλεκτρονικής κίνησης μέσω της σελίδας του Facebook. Επίσης η προσέλκυση νέων 

ακολουθών έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα αφού το 80% της ηλεκτρονικής κίνησης της 

σελίδας αποτελείται από νέους επισκέπτες ενώ επιτυγχάνουν και με χαμηλό κόστος αφού 

το cost per click της διαφήμισης έχει φτάσει στο 0,28 του ευρώ. Η επιχείρηση λογίζεται ως 

μια από τα success stories της σελίδας του Facebook αποδεικνύοντας την δυναμική του 

(Facebook 2016). 
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 Στην εικόνα βλέπουμε το πως παρουσιάζει το Facebook το success story του 

Brigerbad.

 

Εικόνα 6 (facebook.com 2016) 

 

  

  

3.1.2 Στρατηγικές για Δέσμευση 

3.1.2.2 Χρήση Quiz  

Οι Chan N.& Gulliet B. (2011) υποστήριξαν ότι μετά την προσέλκυση ακολούθων 

στην σελίδα του Facebook είναι θεμιτό να υπάρχει δέσμευση στην σελίδα. Με άλλα λόγια 

θα πρέπει να κρατήσουν το ενδιαφέρον των ακόλουθων για την σελίδα αναρτώντας 

ποιοτικό υλικό που θα τους οδηγήσει να σχολιάσουν ή να ενδιαφερθούν γιαυτό αυξάνοντας 

την ηλεκτρονική κίνηση της σελίδας. 
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Για τους παραπάνω λογούς λοιπόν η αλυσίδα ξενοδοχείων Ramada Hotels 

χρησιμοποίησε αναρτήσεις σε μορφή Quiz. Αυτό οδήγησε σε αύξηση 300% της 

ηλεκτρονικής κίνησης της σελίδας . Πέρα από το να κρατήσει τους πελάτες αρκετή ώρα 

στην σελίδα της κατάφερε να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα των quiz και ως υλικό για 

ανατροφοδότηση. Αυτό συνέβη σε quiz που είχαν ως θέμα υπηρεσίες του ξενοδοχείου και 

κατά αυτό τον τρόπο μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα για το ποιες υπηρεσίες χρήζουν 

αλλαγών  και ποιες θεωρούνται αρκετά πετυχημένες. 

3.1.2.3 Χρήση δημοσκοπήσεων  

Ένας ακόμη τρόπος για να κρατήσεις του ακολούθους της σελίδας να ασχολούνται 

με αυτή είναι η ανάρτηση δημοσκοπήσεων ιδιαιτέρως αυτές που έχουν περιεχόμενο  με 

πληροφορίες για την τοπική κοινωνία. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησε ένα ξενοδοχείο 

στην Χαβάη αφού ανέβασε άρθρο με τίτλο ‘Τα 10 καλύτερα πράγματα στην Χαβάη που 

μόνο οι ντόπιοι ξέρουν. Αυτή η ανάρτηση γνώρισε τεράστια αποδοχή από το κοινό 

(Withiam G. 2011). 

3.1.2.4 Χρήση προωθούμενων αναρτήσεων 

 Η χρήση προωθούμενων αναρτήσεων αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο για 

Δέσμευση. Το Facebook προσφέρει αυτή την δυνατότητα στους διαχειριστές τις σελίδας με 

κάποιο συγκεκριμένο κόστος ανάλογο των ανθρώπων στους οποίους θα προβληθεί. Οι 

αναρτήσεις αυτές προωθούνται στις πρώτες θέσεις της σελίδας των χρηστών που είναι 

ακόλουθοι της σελίδας του ξενοδοχείου. Τέτοιες αναρτήσεις συνήθως περιλαμβάνουν 

κάποιες προσφορές ή κάποιο γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο και οι 

διαχειριστές θέλουν να προβληθεί στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Το Facebook προσφέρει 

και στατιστικά για την στενότερη παρακολούθηση αυτής της προσπάθειας (Βλαχοπούλου 

Μ. & Δημητριάδης Σ. 2014). 
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 Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα προωθούμενης ανάρτησης από το 

ξενοδοχείο Sea Watch Resort για την προώθηση μιας προσφοράς.

 

Εικόνα 7(fueltravel.com) 

   

 

3.1.3Στρατηγικές για άμεση αύξηση πωλήσεων 

 3.1.3.1 Χρήση Instant Booking 

Η ενασχόληση με τις ΣΚΔ από τις ξενοδοχειακές μονάδες δύσκολα μπορεί να φέρει 

άμεσα οικονομικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά σύμφωνα με την έρευνα του Noone et al. 

(2011) έδειξε ότι ή προσθήκη υπερσυνδέσμου(link) για την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ή 

για τις ιστοσελίδες κράτησης δωματίων (booking.com) μπορεί να ενθαρρύνει τους 

ακόλουθους να κάνουν κράτηση απευθείας. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να 

παραλείπουν τους μεσάζοντες και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα κέρδη. 



21 
 

Αυτόν τον τρόπο μάρκετινγκ ακολούθησε και η αλυσίδα ξενοδοχείων Ramada 

Hotels. Σύμφωνα με το ξενοδοχείο υπήρξε ανταπόκριση του κοινού και οδήγησε σε 

υψηλότερες πωλήσεις (Withiam G. 2011). Παρακάτω φαίνεται η σελίδα του Facebook της 

αλυσίδας και είναι ευδιάκριτο το πλαίσιο για την άμεση κράτηση. 

 

Εικόνα 8 (facebook.com 2016) 

3.1.3.2 Χρήση στοχευμένου μάρκετινγκ 

 Ένα ευρηματικό τρόπο σκέφτηκαν στην αλυσίδα ξενοδοχείων Best Western για να 

επιτύχουν μεγαλύτερες πωλήσεις στους πελάτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς 

λόγους. Για να το καταφέρει αυτό ξεκίνησε την καμπάνια ‘Be A Travel Hero’ 

συνδυάζοντας την σελίδα του Facebook με το πρόγραμμα εμπιστοσύνης (loyalty program) 

που διατηρεί . 

 Έδωσαν λοιπόν στους πελάτες την δυνατότητα να επιλέξουν ένα προορισμό για 

αυτούς  και να προσκαλέσουν 15 φίλους τους ή άτομα από την οικογένεια τους για να 

συμμετάσχουν σε αυτή την εικονικό ταξίδι. Οι όροι για την συμμετοχή τους ήταν να 

ακολουθήσουν την σελίδα του Facebook και να εγγραφτούν στο πρόγραμμα εμπιστοσύνης 

της εταιρίας. Όλοι οι συμμετέχοντες κέρδιζαν κάποιους πόντους που μπορούσαν να 

εξαργυρώσουν σε μελλοντική διαμονή τους στα ξενοδοχεία της αλυσίδα και έμπαιναν σε 
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διαγωνισμό για ακόμη μεγαλύτερα δώρα έως την πραγματοποίηση του ταξιδιού του οποίου 

είχαν επιλέξει. 

 Η καμπάνια αυτή γνώρισε τεράστια επιτυχία αφού υπήρξαν πάρα πολλοί 

συμμετέχοντες και ανάπτυξε ιδιαίτερα τόσο την σελίδα αλλά και το πρόγραμμα 

εμπιστοσύνης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η εταιρία ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 

20% εν συγκρίσει με την καμπάνια της προηγούμενης χρόνιας και σημείωσε αύξηση 

κερδών που έφτασε επταψήφιο νούμερο (Lee McCabe et al 2015). 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εικόνα για την καμπάνια της εταιρίας. 

 

Εικόνα 9 (bestwestern.com 2015) 

3.1.4 Στρατηγικές για την δημιουργία σχέσεων με πελάτες 

 Η δημιουργία σχέσεων είναι ένα από τα βήματα του μοντέλου που περιγράψαμε 

παραπάνω, αλλά είναι από τα πιο δύσκολο στο να επιτύχει από τις εταιρίες. Μια από τις 

κορυφαίες αλυσίδες ξενοδοχείων , η Best Western δημιούργησε μια σειρά από βίντεο τα 

οποία είχαν αφηγηματική σκοπιά. Τα βίντεο αυτά λοιπόν περιγράφουν την ιστορία και την 

κληρονομιά του κάθε ξενοδοχείου μαζί με διάφορες άλλες πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες 

και τους υπαλλήλους. Αυτό δημιουργεί έναν συναισθηματικό δεσμό μεταξύ της εταιρίας 

και των ανθρώπων που δουλεύουν στην επιχείρηση και εμπνέει τους πελάτες με σιγουριά 
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και εμπιστοσύνη για την επιλογή τους να μείνουν στο ξενοδοχείο. Η δημιουργία τέτοιων 

συναισθημάτων αποτελούν την επιτομή της αλληλεπίδρασης στις ΣΚΔ (Leonardo 2015). 

 Παρακάτω παρουσιάζεται μια εικόνα από την σελίδα Facebook του Best Western. 

 

Εικόνα 10 (Facebook.com 2016) 

  

3.1.5 Στρατηγικές διαχείρισης κρίσης 

Τέλος ένας διαφορετικός τρόπος εκμετάλλευσης της σελίδας του Facebook από τις 

ξενοδοχειακές μονάδες είναι η χρησιμοποίηση της για την διαχείριση κρίσεων. Όπως 

υποστηρίζουν οι Xiang Z. &Gretzel U. (2009) η χρησιμοποίηση των ΣΚΔ μπορεί να είναι ο 

τρόπος αποκατάστασης της εσφαλμένης πληροφόρησης που παρατηρείται σε περιόδους 

κρίσεων. Οι κρίσεις αυτές διαφέρουν και μπορούν να είναι λόγω φυσικής καταστροφής ή 

λόγω φόβου για τρομοκρατικά χτυπήματα είτε ακόμη και λόγω τον προσφυγικών ροών. Τα 

ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικές δικτύωσης για την ενημέρωση των 

ταξιδιωτών για την κατάσταση και την καθησύχαση τους αν φοβούνται για τις κρατήσεις 

τους . 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είχε συμβεί από τις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονταν 

κοντά στο κόλπο του Μεξικού το 2010 μετά της  πετρελαιοκηλίδα η οποία είχε εμφανιστεί 

εκεί και επηρέασε δραματικά την τουριστική βιομηχανία της περιοχής . Μέσω του 

Facebook έγινε μεγάλη προσπάθεια για την ενημέρωση των ταξιδιωτών και για τον 

περιορισμό της ζημιάς στον τουρισμό. 
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Ένα παρόμοιο παράδειγμα έγινε και στην χώρα μας καθώς τα τελευταία χρόνια με 

την κρίση του προσφυγικού , υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα του τουρισμού .  Η 

προσπάθεια μέσα από τις σελίδες των ξενοδοχείων είναι σημαντική και ήδη υπάρχουν 

κάποια απτά αποτελέσματα. 

Παρακάτω βλέπουμε και ένα παράδειγμα για τον τρόπο που διαχειρίζονται την 

κρίση τα ξενοδοχεία. 

 

Εικόνα 11(Facebook 2016) 

3.2 Προτεινόμενες Πρακτικές Χρήσης 

 Εκτός από τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τα ξενοδοχεία για να 

στοχεύσουν κάποιο από τα στοιχεία του μοντέλου που προαναφέραμε , θα παρουσιαστούν 

και διάφορες πρακτικές χρήσης των ΣΚΔ. Αυτό συμβαίνει διότι οι ΣΚΔ αλλάζουν με 

ταχύτατους ρυθμούς και προσθέτουν λειτουργίες και χαρακτηριστικά που είναι 

εκμεταλλεύσιμα από τα ξενοδοχεία. Γιαυτό το λόγο εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 
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χώρο του μάρκετινγκ των ξενοδοχειακών μονάδων, εκδίδουν κάθε χρόνο αναφορές 

προτείνοντας πρακτικές για σωστή χρήση. Τέτοιες εταιρίες είναι για παράδειγμα η εταιρία 

Leonardo, η εταιρία Profitroom και η GuestCentric. 

3.2.1 Πρακτικές για την προσέλκυση ακολούθων 

 Μια πρόταση από την QuestCentric για την προσέλκυση και διαφήμιση των ξενοδοχείων 

είναι η επισήμανση(tagging) των πελατών σε φωτογραφίες που αναρτώνται από το 

ξενοδοχείο στην σελίδα του Facebook. Αυτή η πρακτική ενισχύει το eWom του 

ξενοδοχείου και του δίνει την δυνατότητα να διαφημιστεί μέσα από τα προφίλ των 

πελατών του (GuestCentric 2016). 

3.2.2 Πρακτικές για τη Δέσμευση 

Σύμφωνα με την εταιρία Leonardo και την αναφορά τους το 2013 προτείνονται 

πρακτικές με κύριο στόχο το Δέσμευση των ακολούθων. Έτσι σημαντικός λόγος γίνεται 

για την εμπλούτηση της σελίδας με ποικιλία φωτογραφιών και βίντεο από τους χώρους της 

ξενοδοχειακής μονάδας. Οι ταξιδιώτες θέλουν να ξέρουν και να μπορούν να δείξουν στις 

οικογένειες τους το μέρος που προτίθενται να κάνουν διακοπές. Με αυτό τον τρόπο και σε 

συνδυασμό με τα πιθανά likes και κοινοποιήσεις (share) εξαπλώνεται το eWom για την 

επιχείρηση (VFM Leonardo 2013). 

Βέβαια εκτός από φωτογραφίες και βίντεο για την επιχείρηση , προτείνεται να 

αναρτάτε υλικό τόσο σε μορφή φωτογραφιών και βίντεο αλλά και σε κείμενο (π.χ. άρθρα) 

που περιέχουν πληροφορίες για την περιοχή γενικότερα και τις δραστηριότητες που αυτή 

προσφέρει. Φωτογραφίες από τις κοντινές παραλίες, άρθρα για το φαγητό τις περιοχής 

καθώς και συνδέσμους (links) για την συγκοινωνία είναι θέματα που ενδιαφέρουν τους 

πελάτες (Leonardo 2013,Leonardo 2015) .  

Επί πρόσθετα θα ήταν καλό να αποφεύγετε η συνεχόμενη ανάρτηση διαφημίσεων 

και ανούσιων πληροφοριών . Οι χρήστες των ΣΚΔ ακολουθούν την σελίδα του 

ξενοδοχείου για να διαβάσουν χρήσιμες γιαυτούς πληροφορίε , για τον λόγο αυτό 

προτείνεται ένας συνετός αριθμός αναρτήσεων κάθε ημέρα διότι η υπερβολική ανάρτηση 

πληροφοριών μπορεί να πλήξει το δέσμευση και μακροχρόνια να χαθούν και ακόλουθοι 

(VFM Leonardo 2013). 
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3.2.3 Πρακτικές για δημιουργία σχέσεων με ακολούθους 

Κατά την Profitroom στην ετήσια αναφορά της για το 2016  η δημιουργία σχέσεων 

με τους ακόλουθους στις ΣΚΔ και δυνητικούς πελάτες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Έτσι 

προτείνεται η χρησιμοποίηση των εργαλείων του Facebook όπως αυτό του instant 

messaging (chat) για την επικοινωνία με τους δυνητικούς πελάτες, για την δημιουργία πιο 

άμεσης και πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτησης. (Profitroom 2016). 

3.2.4 Γενικές Πρακτικές 

Στο κόσμο των ΚΔ η διαδικτυακή φήμη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όπως 

προαναφέραμε. Σύμφωνά λοιπόν με τις τάσεις του τουριστικού μάνατζμεντ για το 2016 η 

Profitroom σημειώνει ότι η φήμη και η σημασία των κριτικών στο ιντερνέτ είναι πιο 

σημαντική από πότε. Έτσι λοιπόν προτείνεται η καθημερινή παρακολούθηση των 

τεκταινόμενων στα κοινωνικά δίκτυα καθώς και η άμεση απάντηση σε απορίες ή αρνητικές 

κριτικές που πιθανόν να υπάρξουν από τους πελάτες (Profitroom 2016). 

Εν συνεχεία του προηγούμενο η Deloitte στην έκθεση της σε συνεργασία με το 

Facebook προτείνει ότι είναι  επιτακτική η πρόσληψη ατόμου που θα ασχολείται 

αποκλειστικά με το Facebook και τις υπόλοιπες ΣΚΔ. Αυτό συμβαίνει γιατί στις 

επιχειρήσεις δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ασχολείται με αυτόν το τομέα  και συχνά υπάρχουν 

διαφωνίες στον τρόπο χρήσης του που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα στο 

μέλλον.(Lee McCabe et al 2015). 

 

4. Μεθοδολογία Έρευνας  

 Έπειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση για την χρήση των ΣΚΔ και 

συγκεκριμένα του Facebook στον τομέα του τουρισμού, στόχος της εργασίας είναι η 

μελέτη της χρήσης της σελίδας του Facebook από τα ξενοδοχεία στο νησί της Λέσβου. Για 

να πραγματοποιηθεί αυτή η μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 

μέθοδοι έρευνας. 

 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2017 και 

αποτελούνταν από 2 βήματα. Το πρώτο βήμα είχε να κάνει με την ανάδειξη αντικειμένων 
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που μελετούν την διαδραστικότητα μεταξύ των ξενοδοχείων και των πελατών στο 

Facebook μέσω ειδικής βιβλιογραφίας(Minazzi and Lagrosen 2014; Chan and Guillet 

2011; Qi et al 2013 ;Hays S. Et al 2013). Το δεύτερο βήμα εστίασε στην ανάλυση του 

περιεχομένου της σελίδας του Facebook των ξενοδοχείων στο νησί της Λέσβου μέσω των 

αντικειμένων που συλλεχτήκαν στο προηγούμενο βήμα καθώς και των στρατηγικών και 

πρακτικών που αναλύθηκαν κατά της βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

 Η επιλογή των ξενοδοχείων έγινε βάση της βαθμολογίας τους από τους επισκέπτες 

στην ταξιδιωτική ιστοσελίδα Tripadvisor.com. Από εκεί επιλέχθηκαν τα 15 με την 

υψηλότερη βαθμολογία ξενοδοχεία και συμμετείχαν στην έρευνα. 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάση κάποιων συγκεκριμένων αντικειμένων  που 

συλλέχτηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε 5 κατηγορίες:  

1. Δείκτες επισκεψιμότητας και κυκλοφορίας 

2. Περιεχομένου 

3. Δράσεις Μάρκετινγκ  

4. Πληροφορίας 

5. Πωλήσεων 

 Η λίστα των κατηγοριών προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής από 

τι λίστες που βρέθηκαν τόσο στο άρθρο του Hays S. Et al (2013) που ανέλυε την χρήση 

του Facebook και του twitter από οργανισμούς που ασχολούνται με τον τουρισμό αλλά και 

από την εργασία των Minazzi and Lagrosen (2014) που ασχολήθηκαν με την χρήση του 

Facebook από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία στην Ευρώπη. 

 Στην πρώτη κατηγορία ,αυτής της επισκεψιμότητας και κυκλοφορίας της σελίδας 

ερευνήθηκαν μεταβλητές  όπως τα likes της σελίδας που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των 

ακόλουθων αυτής. Ερευνήθηκε επίσης το αντικείμενο People where here ,που αποτελεί τον 

δείκτη για τον αριθμό των πελατών που κοινοποίησαν την παρουσία τους στο ξενοδοχείο 

και προώθησαν ουσιαστικά το E-wom του ξενοδοχείου. Τέλος στην κατηγορία αυτή 

προστέθηκε ο δείκτης ‘μιλούν γιαυτό’. Το αντικείμενο αυτό είναι ένας από τους δείκτες 

engagement που προσφέρει η σελίδα του Facebook και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για 

την μέτρηση της πορείας της σελίδας. Στα αγγλικά παρουσιάζεται με το ακρώνυμο PTA 

(People Talking About This) και δημιουργείται από την κοινοποίηση σχολίων η 
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αναρτήσεων των χρηστών με την προϋπόθεση της χρήσης του @ και της αναφοράς της 

σελίδας του ξενοδοχείου. Το εργαλείο PTAT προσμετρά τις αναφορές για την σελίδα με 

χρονικό περιθώριο των 7  προηγούμενων ημερών από την συγκεκριμένη ημερομηνία που 

αναζητείται. Άξιο αναφοράς είναι ότι κάθε χρήστης προσμετράτε μια φορά ανεξάρτητα 

από το πλήθος των αναφορών που έχει πραγματοποίηση για το ξενοδοχείο σε μια 

εβδομάδα. (Minazzi and Lagrosen 2014). 

 Στην δεύτερη κατηγορία επιλέχθηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με το 

περιεχόμενο που αναρτάται στις σελίδες των ξενοδοχείων. Πραγματοποιώντας την 

ανάλυση περιεχομένου τα αντικείμενα που μελετήθηκαν ήταν τα ποσοστά φωτογραφιών 

και βίντεο καθώς και αυτά των αναρτήσεων κειμένου για να διαπιστωθεί αν οι σελίδες 

εναρμονίζονταν με τις καλές πρακτικές που προτείνονται από τους ειδικούς για την 

ποικιλομορφία των αναρτήσεων (VFM Leonardo 2013). Εν συνεχεία μελετήθηκε ο 

αριθμός αναρτήσεων για την περίοδο ενός μήνα για να διαπιστωθεί αν τα ξενοδοχεία 

ασχολούνται με την σελίδα σε καθημερινή βάση(Minazzi and Lagrosen 2014; VFM 

Leonardo 2013). Τέλος στην κατηγορία αυτή προστέθηκε το αντικείμενο για αναρτήσεις 

από ακόλουθους στην σελίδα του ξενοδοχείου. Αυτό το αντικείμενο μελετήθηκε για την 

διάρκεια ενός μήνα και παρουσιάζει ένα μέρος του engagement της σελίδας (VFM 

Leonardo 2013).  

Στην Τρίτη κατηγορία τα αντικείμενα που μελετώνται έχουν να κάνουν με τις δράσεις 

μάρκετινγκ που αναπτύσσουν τα ξενοδοχεία μέσα από την ΣΚΔ. Τα αντικείμενα αυτά 

συλλέχτηκαν από την βιβλιογραφία και παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.1 και θα 

εξετασθούν για να διαπιστωθεί αν τα ξενοδοχεία τις Λέσβου τα χρησιμοποιούν για την 

προώθηση τους. Η πρώτη δράση είναι η χρήση διαγωνισμών και προσφορών με σκοπό την 

προσέλκυση ακολούθων. Εν συνεχεία εξετάζεται η προσπάθεια για μεγαλύτερο Δέσμευση 

με την χρήση Quiz ή δημοσκοπήσεων μέσω του Facebook. Τέλος σε αυτή την κατηγορία 

εξετάζεται αν τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν το Facebook για την διαχείριση της 

προσφυγικής κρίσης που πλήττει σημαντικά τον τουρισμό του νησιού. 

Στην τέταρτη κατηγορία τα αντικείμενα που εξετάζονται έχουν ως στόχο να μελετήσουν 

την ποσότητα αλλά και την ποιότητα της πληροφορίας που αναρτάται στην σελίδα. Το 

πρώτο αντικείμενο είναι ο σκοπός και η ιστορία του ξενοδοχείου (Minazzi and Lagrosen 

2014). Στη συνέχεια εξετάζεται αν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις σελίδες του 
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ξενοδοχείου σε άλλες ΣΚΔ (YouTube,twitter,TripAdvisor) καθώς και αν παρουσιάζεται 

και η ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Τρίτο αντικείμενο προς μελέτη είναι η πληροφόρηση 

των ακόλουθων για τις συγκοινωνίες και τον τρόπο προσέγγισης του ξενοδοχείου. Τέλος 

τελευταίο αντικείμενο είναι η πληροφόρηση για δραστηριότητες σε κοντινή απόσταση που 

μπορούν οι πελάτες να ασχοληθούν (Leonardo 2015). 

Τέλος στην πέμπτη κατηγορία το αντικείμενο που μελετάτε έχει να κάνει με την ύπαρξη 

λειτουργίας της άμεσης κράτησης δωματίου μέσω της σελίδας στο Facebook (Minazzi and 

Lagrosen 2014,Noone et al 2009). 

5. Μοντέλο χρήσης του Facebook 

 Εφαρμόζοντας συνοπτικά αυτά που αναφερθήκαν στην μεθοδολογία έρευνας 

παρουσιάζονται τα αντικείμενα που θα μελετηθούν στον παρακάτω πίνακα. 

 

Αντικείμενα 

προς μελέτη 
Δείκτες επισκεψιμότητας και κυκλοφορίας σελίδας Ποσότητα 

1 Likes   

2 People were here   

3 People talking about this   

  Αντικείμενα ανάλυσης περιεχομένου   

4 Ποσοστό φωτογραφιών   

5 Ποσοστό βίντεο   

6 Φωτογραφίες/βίντεο ανεβασμένες από τρίτους   

  Αντικείμενα Δράσεων Μάρκετινγκ Απάντηση Ναι/όχι 

7 Χρήση Προσφορών ή διαγωνισμών   

8 Αναρτήσεις για την διαχείριση κρίσης   
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9 Φωτογραφίες/βίντεο ανεβασμένες από τους χώρους του ξενοδοχείου   

10 Χρήση Quiz ή Δημοσκοπήσεων   

  Αντικείμενα πληροφορίας   

11 Ιστορία ξενοδοχείου   

12 Σκοπός ξενοδοχείου   

13 Σύνδεση σε άλλα κοινωνικά δίκτυα(Twitter,Youtube,Tripadvisor)   

14 Συγκινωνίες, κοντινές δραστηριότητες   

  Αντικείμενο πωλήσεων   

15 Κουμπί κράτησης   

Πίνακας 3 

Τα αντικείμενα αυτά ερευνήθηκαν ένα προς ένα στα 15 ξενοδοχεία με την υψηλότερη 

βαθμολογία(Πίνακας 4) από τους χρήστες στο ταξιδιωτικό ιστότοπο της TripAdvisor. 
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Πίνακας 4(tripadvisor.com) 

 

5.1 Το εργαλείο LikeAlyzer 

 

Για την έρευνα στις σελίδες των ξενοδοχείων στο Facebook χρησιμοποιήθηκε η 

ιστοσελίδα likealyzer.com. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που προσφέρει δωρεάν 

ανατροφοδότηση στοιχείων για τις επαγγελματικές σελίδες του Facebook. Η υπηρεσία 

αυτή είναι μια προσφορά της Meltwater και προσφέρει δωρεάν ανάλυση σε κάποια βασικά 

στοιχεία που είναι χρήσιμα στο μάρκετινγκ των εταιριών, κάποιες προτάσεις για την 

περεταίρω ανάπτυξη της σελίδας καθώς και δωρεάν κατάταξη της σελίδας εν σύγκριση με 

παρόμοιες σελίδες του ίδιου κλάδου. 

Στην παρούσα έρευνα ,το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για την άντληση δεδομένων όσο 

αφορά τα ποσοστά αναρτήσεων σε φωτογραφίες και βίντεο τα οποία βρίσκονται στην 

δεύτερη κατηγορία, στα αντικείμενα ανάλυσης περιεχομένου. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και 

για την άντληση του αντικειμένου Μιλούν Γιαυτό (PTAT) στην πρώτη κατηγορία του 

μοντέλου. 

Κατάταξη προτίμησης Ξενοδοχείο

1 Nielson Aeolian Village Beachclub

2 Pela hotel

3 Immerti Resort Hotel

4 Theofilos Paradise Boutique Hotel

5 The Kalloni Bay Hotel

6 Malemi Organic Hotel

7 Afrodite Hotel

8 Plaza Palace Hotel

9 Panorama Hotel

10 Hotel Vatera Beach

11 Pyrgos of Mytilene

12 Elysion Hotel

13 Viva Mare Hotel

14 Sunrise Resort Hotel

15 Heliotrope Hotels
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Παρακάτω παρουσιάζετε  στην εικόνα 12 ένα παράδειγμα αναφοράς του εργαλείου 

likealyzer. Η αναφορά (report) έχει πραγματοποιηθεί για την σελίδα του Pela Hotel. 

 

Εικόνα 12(likealyzer.com) 
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6.  Αποτελέσματα 

Μετά την διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

αυτής για την κατανόηση της χρήσης των σελίδων του Facebook από τα ξενοδοχεία της 

Λέσβου. Για την καλύτερη κατανόηση αυτών ,θα παρουσιαστούν ανά κατηγορία όπως 

διαχωρίστηκαν στην ενότητα 4.  

6.1 Αποτελέσματα δεικτών επισκεψίμοτητας και κυκλοφορίας σελίδας 

Στην πρώτη κατηγορία του μοντέλου ερευνήθηκαν τα αντικείμενα που 

περιλαμβάνονται στους δείκτες επισκεψημότητας και κυκλοφορίας της σελίδας. Παρακάτω 

στους πίνακες 5,6,7 παρουσιάζονται συγκεντροποιημένα όλα τα αποτελέσματα από τα 

ξενοδοχεία. 

        

Πίνακας 5 

 

 
       

Πίνακας 6 

 

 
       

Δείκτες επισκεψιμότητας 

και κυκλοφορίας σελίδας Pela Hotel Immerti resort hotel Theofilos Superior hotel The kalloni Bay Malemi

Likes 466 1145 509 2579 558

People were here 751 721 594 N/a 999

Μιλούν γιαυτο 252 4 4 0 10

Δείκτες επισκεψιμότητας 

και κυκλοφορίας σελίδας Afroditi Hotel Plazza Palace Panorama hotel Pyrgos of mytilene

Likes 1534 140 601 1063

People were here N/a 262 97 682

Μιλούν γιαυτο 0 0 11 12

Δείκτες επισκεψιμότητας 

και κυκλοφορίας σελίδας Elysion hotel Viva Mare hotel Sunrise Resort Hotel Heliotrope hotel 

Likes 1530 879 1419 2688

People were here 1452 200 1144 4090

Μιλούν γιαυτο 144 0 0 128
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Λόγω της δυσκολίας στην ανάγνωση και κατανόηση αυτών των πινάκων , 

παρουσιάζεται παρακάτω και ένα γράφημα (εικόνα 13) για την οπτική αναγνώριση των 

δεικτών.  

Εικόνα 13 

Αναλύοντας το γράφημα παρατηρούμε μικρές αποκλίσεις από τα ξενοδοχεία της 

περιοχής σε αυτούς τους δείκτες. Είναι ενδεικτικό ότι το εύρος των Likes στις σελίδες τους 

κυμαίνεται από τα 140 μέχρι τα 2680 με μέσο όρο αυτών τα 1162. Την μικρότερη τιμή 

ακολούθων την έχει το ξενοδοχείο Plazza palace ενώ αντίθετα την μεγαλύτερη τιμή την 

σημειώνει το ξενοδοχείο Heliotrope hotel. Κατά γενική ομολογία αυτά τα νούμερα θα 

πρέπει να θεωρούνται μικρά για όλα τα ξενοδοχεία αν αναλογιστεί κανείς και την 

σύγκριση με το επόμενο αντικείμενο, το people where here. Αυτό διότι σε αρκετά 

ξενοδοχεία, χρήστες του Facebook που έχουν παραβρεθεί σε αυτά και έχουν κάνει κάποια 

κοινοποίηση στην τοποθεσία του δεν ακολουθούν την ίδια την σελίδα του ξενοδοχείου. 

 Στο επόμενο αντικείμενο για ανάλυση από την πρώτη κατηγορία έχουμε το People 

Where Here, που αποτυπώνει τους χρήστες του Facebook που έχουν κάνει κάποια 

κοινοποίηση θέτοντας ως τοποθεσία το ξενοδοχείο. Στον δείκτη αυτόν παρατηρούνται 

παρόμοιο εύρος καθώς και μέσος όρος με αυτόν του πρώτου αντικειμένου των Likes. 

Συγκεκριμένα η έρευνα μας έδειξε ότι το εύρος κυμαίνεται από το ελάχιστό των 97 

χρηστών που σημείωσε το ξενοδοχείο Panorama hotel μέχρι τους 4090 χρήστες που 

Πίνακας 7        
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έχουν παρευρεθεί στο Heliotrope hotel. Ο μέσος όρος αυτού του αντικείμενο είναι στα 

999. Το Heliotrope hotel είναι και σε αυτήν την κατηγορία πρώτο ενώ αντίθετα το 

Panorama hotel παρόλα τα 601 likes της σελίδας του ,στον δείκτη αυτόν σημείωσε 

μόλις 97 χρήστες. Ένα αξιοσημείωτο της έρευνας είναι ότι το ξενοδοχείο με τους 

λιγότερους ακολούθους και την μηδαμινή ενασχόληση με την σελίδα του, το Plazza 

palace είχε 262 χρήστες στον δείκτη People Where Here , σχεδόν διπλάσιους δηλαδή 

από ότι οι ακόλουθοι του. 

 Τελευταίο αντικείμενο που ερευνήθηκε στην κατηγορία αυτή ήταν ο δείκτης PTAT 

ή στα ελληνικά το Μιλούν γιαυτό. Το εύρος του PTAT κυμάνθηκε από 4 οπού ήταν το 

ελάχιστο για δύο ξενοδοχεία, το Immerti Resort hotel και το Theofilos Superior hotel , 

μέχρι το 252 το οποίο σημείωσε το Pela hotel. To 252 που σημείωσε το Pela hotel 

κρίνεται αρκετά μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς τα μόλις 466 Likes του, κάτι που δείχνει 

ότι η σελίδα του ξενοδοχείου είναι αρκετά ενεργή και υπάρχει μεγάλο engagement από 

τους ακολούθους της. Ο μέσος όρος του Μιλούν γιαυτό ισούται με 43. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε αρκετές σελίδες ήταν αδύνατον να βρεθεί το PTAT γιαυτό 

σημειώθηκε ως μη διαθέσιμος με την χαρακτηρισμό N/a (Not Available). Αυτό βέβαια 

θα αναλυθεί περαιτέρω στους περιορισμούς της εργασίας. 

6.2  Αποτελέσματα αντικειμένων ανάλυσης περιεχομένου 

Στην δεύτερή κατηγορία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

περιεχομένου των σελίδων των ξενοδοχείων. Στους παρακάτω πίνακες 8,9,10 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 

Πίνακας 8 

Αντικείμενα ανάλυσης 

περιεχομένου Pela Hotel Immerti resort hotel Theofilos Superior hotel The kalloni Bay Malemi

Αναρτήσεις ανα μήνα 11,8 9,2 2,4 8,8 0

Ποσοστό φωτογραφιών 37,50% 66,70% 42,90% 76% 0,00%

Ποσοστό βίντεο 29,20% 0% 42,90% 12,30% 0,00%

Φωτογραφίες/βίντεο 

ανεβασμένες από τρίτους 

τον τελευταιο μηνα 1 3 4 0 0
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Πίνακας 9 

Πίνακας 10 

 Για την οπτικοποίηση της δεύτερής κατηγορίας αντικείμενων χρησιμοποιήθηκαν εκ 

νέου γραφήματα. Το πρώτο γράφημα μας δείχνει την ποσοστοποιήση σε φωτογραφίες και 

βίντεο των αναρτήσεων των ξενοδοχείων ενώ το δεύτερο προσμετρά τις αναρτήσεις ανά 

μήνα καθώς και τις φωτογραφίες οι οποίες είναι ανεβασμένες από τρίτους. Τα παραπάνω 

φαίνονται στην εικόνα 14 και 15 αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 14 

Αντικείμενα ανάλυσης 

περιεχομένου Afroditi Hotel Plazza Palace Panorama hotel Pyrgos of mytilene

Αναρτήσεις ανα μήνα 2 0 5,4 6,8

Ποσοστό φωτογραφιών N/a 100% 56,30% 70%

Ποσοστό βίντεο N/a 0,00% 25% 5%

Φωτογραφίες/βίντεο 

ανεβασμένες από τρίτους 

τον τελευταιο μηνα 0 0 0 0

Αντικείμενα ανάλυσης 

περιεχομένου Elysion hotel Viva Mare hotel Sunrise Resort Hotel Heliotrope hotel 

Αναρτήσεις ανα μήνα 2,05 1 12 8

Ποσοστό φωτογραφιών 95,80% 95% 55% 60%

Ποσοστό βίντεο 0% 5% 25% 40%

Φωτογραφίες/βίντεο 

ανεβασμένες από τρίτους 

τον τελευταιο μηνα 1 0 0 0
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Εικόνα 15 

Η ανάλυση περιεχομένου των σελίδων του Facebook των ξενοδοχείων είχε αρκετό 

ενδιαφέρον. Ως επι το πλείστων τα ξενοδοχεία στις σελίδες του είχαν αναρτημένες 

αμέτρητές φωτογραφίες τόσο από τους χώρους του οποίους διαθέτουν όσο και από άλλα 

τοπία τα οποία ο επισκέπτης θα μπορούσε να αντικρύσει κατά την διάρκειά των διακοπών 

του στο νησί. Η χρήση βίντεο από την άλλη μεριά ήταν πολύ μικρότερη σε ποσοστά όπως 

φαίνεται και στο γράφημα στην εικόνα 14 με λίγα ξενοδοχεία όπως το Heliotrope, το 

Sunrise, το Pela και το Theofilos να επενδύουν σε αυτή. Ενδεικτικά ο μέσος όρος 

αναρτήσεων με φωτογραφίες ανήλθε στο 63% ενώ μόλις το 15% ήταν αναρτήσεις με την 

χρήση βίντεο. 

Στο δεύτερο γράφημα φαίνονται οι αναρτήσεις ανά μήνα των ξενοδοχείων καθώς 

και οι αναρτήσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο μήνα (Ιούλιος 2017) από τρίτους. Σε αυτό 

το γράφημα μπορούμε να διακρίνουμε ποια ξενοδοχεία έχουν ενεργή συμμετοχή στο 

Facebook και ποια από αυτά έχουν απλά δημιουργήσει την σελίδα και δίνουν ελάχιστη ως 

μηδαμινή σημασία σε αυτήν. Κοντά στις 12 αναρτήσεις ανά μήνα έχουν το Sunrise Hotel 

και το Pela ενώ από κοντά ακολουθούν το Immerti και το Heliotrope. Στον αντίποδα τα 

ξενοδοχεία Malemi και Plazza δεν είχαν καμία ανάρτηση ανά μήνα το έτος 2017. 

Αξιοσημείωτο για το ξενοδοχείο Malemi είναι ότι η τελευταία ανάρτηση είναι στο έτος 

2012. Σε αυτό το γράφημα γίνεται κατανοητό ποια ξενοδοχεία είναι ενεργά στο Facebook 

και ποια όχι. 
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Στο δεύτερο αντικείμενο που αφορά το άθροισμα των αναρτήσεων από τρίτους στις 

σελιδές των ξενοδοχείων παρατηρούμε πολύ μικρή κινητικότητα με το ξενοδοχείο 

Theofilos να ξεχωρίζει με 4 αναρτήσεις. Στις περισσότερες σελίδες έχουμε άθροισμά 0  

κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό διότι οι ακόλουθοι δεν αλληλοεπιδρούν με τις σελίδες των 

ξενοδοχείων και αυτό είναι αρνητικό ως προς την εξάπλωση του ewom τους. 

6.3  Αποτελέσματα Δράσεων Μάρκετινγκ 

Στην τρίτη κατηγορία του μοντέλου παρουσιάζονται οι δράσεις Μάρκετινγκ που 

διενεργούνται από τα ξενοδοχεία μέσω των σελίδων τους. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 3 

πίνακες με τα αποτελέσματα των ξενοδοχείων μετά  την έρευνα που διεξαχθεί. 

 

 Πίνακας 11 

Πίνακας 12 

Αντικείμενα Δράσεων 

Μάρκετινγκ Pela Hotel Immerti resort hotel Theofilos Superior hotel The kalloni Bay Malemi

Χρήση Προσφορων ή 

διαγωνισμών Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι

Αναρτήσεις για την 

διαχείριση κρίσης Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι

Φωτογραφίες/βίντεο 

ανεβασμένες από τους 

χώρους του ξενοδοχείου Ναι Ναι ΝΑι Ναι Ναι

Χρήση Quiz ή 

Δημοσκοπήσεων Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι

Αντικείμενα Δράσεων 

Μάρκετινγκ Afroditi Hotel Plazza Palace Panorama hotel Pyrgos of mytilene

Χρήση Προσφορων ή 

διαγωνισμών Ναι όχι Ναι Ναι

Αναρτήσεις για την 

διαχείριση κρίσης Ναι όχι Όχι Όχι

Φωτογραφίες/βίντεο 

ανεβασμένες από τους 

χώρους του ξενοδοχείου Ναι ναι Ναι Ναι

Χρήση Quiz ή 

Δημοσκοπήσεων Όχι όχι Όχι Όχι
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Πίνακας 13 

Σε αυτή την κατηγορία αντικείμενων τα ξενοδοχεία παρουσίασαν κοινά 

αποτελέσματα όσων αφορά τις δράσεις τους. Συγκεκριμένα για το πρώτο αντικείμενο, 

αυτό της χρήσης προσφορών η διαγωνισμών το 77% των ξενοδοχείων είχαν 

τουλάχιστον μία ανάρτηση που περιείχε μορφή προσφοράς ή διαγωνισμού. Εν συνεχεία 

για το αντικείμενο που αφορούσε φωτογραφίες ή βίντεο από τους χώρους του 

ξενοδοχείου παρατηρήθηκε ότι όλα τα ξενοδοχεία έφεραν φωτογραφίες στις σελίδες 

τους , στην προσπάθεια τους για προβολή των χώρων τους. Η κοινή τους πορεία στις 

δράσεις Μάρκετινγκ συνεχίστηκε και στο τέταρτο αντικείμενο, αυτό της χρήσης Quiz ή 

δημοσκοπήσεων. Από την έρευνα που διεξήχθη κανένα από τα ξενοδοχεία δεν 

κοινοποίησε ανάρτηση τέτοιου περιεχομένου για να επιτύχει μεγαλύτερο engagement.  

Τέλος, το μόνο αντικείμενο που έφερε αντικρουόμενα αποτελέσματα ήταν αυτό για 

τις αναρτήσεις για την διαχείριση κρίσης. Σε έναν τόπο που επλήγη από ισχυρότατο 

σεισμό το καλοκαίρι του 2017, καθώς και από το μεγάλο πρόβλημα του 

μεταναστευτικού που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει τον τουρισμό, μόλις 

το 46% των ξενοδοχείων είχαν κάποια ανάρτηση τέτοιου είδους στην σελίδα τους. 

 

6.4  Αποτελέσματα Αντικειμένων Πληροφορίας 

Στην τέταρτη κατηγορία του μοντέλου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 

τα αντικείμενα πληροφορίας που είναι κοινοποιημένα στις σελίδες των 

ξενοδοχείων. Παρακάτω στους πίνακες 14, 15, 16 παρουσιάζονται συνοπτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Αντικείμενα Δράσεων 

Μάρκετινγκ Elysion hotel Viva Mare hotel Sunrise Resort Hotel Heliotrope hotel 

Χρήση Προσφορων ή 

διαγωνισμών Ναι Όχι Ναι Ναι

Αναρτήσεις για την 

διαχείριση κρίσης Ναι Όχι Όχι Όχι

Φωτογραφίες/βίντεο 

ανεβασμένες από τους 

χώρους του ξενοδοχείου Ναι Ναι Ναι Ναι

Χρήση Quiz ή 

Δημοσκοπήσεων Όχι Όχι Όχι Όχι
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Πίνακας 14 

Πίνακας 15 

Πίνακας 16 

 Η ιστορία του ξενοδοχείου ήταν το πρώτο αντικείμενο που ερευνήθηκε και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το 69% αυτών είχαν στις σελίδες τους αναρτημένη την ιστορία 

και την πορεία του ξενοδοχείου. Το δεύτερο παρεμφερή αντικείμενο είχε να κάνει με το 

σκοπό του ξενοδοχείου και η έρευνα έδειξε ότι σε ποσοστό 46% τα ξενοδοχεία είχαν 

ενημερωμένες τις σελίδες τους για τον σκοπό τους. Το τρίτο αντικείμενο που μελετήθηκε 

ήταν η σύνδεση σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν κατά την 

πλειοψηφία τα ξενοδοχεία πρόβαλαν τις σελίδες τους στα τουριστικά κοινωνικά δίκτυα 

(Tripadvisor, booking.com) και αγνοούσαν τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα όπως το 

YouTube, Τwitter. Εν τέλει το 76% των ξενοδοχείων είχαν πληροφορίες στην σελίδα τους 

σχετικά με τους λογαριασμούς τους σε άλλα δίκτυα. Τέλος, πληροφορίες σχετικά με την 

Αντικείμενα πληροφορίας Pela Hotel Immerti resort hotel Theofilos Superior hotel The kalloni Bay Malemi

Ιστορία ξενοδοχείου Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι

Σκοπός ξενοδοχείου Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Σύνδεση σε άλλα κοινωνικά 

δίκτυα(Twitter,Youtube,Tripa

dvisor) Ναι Ναι Όχι Ναι Όχι

Συγκινωνίες, κοντινές 

δραστηριότητες Ναι Ναι Ναι ΝΑΙ Όχι

Αντικείμενα πληροφορίας Afroditi Hotel Plazza Palace Panorama hotel Pyrgos of mytilene

Ιστορία ξενοδοχείου Ναι όχι Ναι Ναι

Σκοπός ξενοδοχείου Ναι όχι Ναι Ναι

Σύνδεση σε άλλα κοινωνικά 

δίκτυα(Twitter,Youtube,Tripa

dvisor) Ναι όχι Ναι ΝΑΙ

Συγκινωνίες, κοντινές 

δραστηριότητες Ναι όχι Ναι Ναι

Αντικείμενα πληροφορίας Elysion hotel Viva Mare hotel Sunrise Resort Hotel Heliotrope hotel 

Ιστορία ξενοδοχείου Όχι Όχι Ναι Ναι

Σκοπός ξενοδοχείου ΌΧι Όχι Ναι Ναι

Σύνδεση σε άλλα κοινωνικά 

δίκτυα(Twitter,Youtube,Tripa

dvisor) Ναι Ναι Ναι Ναι

Συγκινωνίες, κοντινές 

δραστηριότητες Όχι Όχι Όχι Ναι
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συγκοινωνίες και τις κοντινές δραστηριότητες παρουσίασαν το 61% των σελίδων που 

εξετάστηκαν. 

6.5 Αποτελέσματα αντικειμένου πωλήσεων 

Τελευταία κατηγορία ήταν αυτή των πωλήσεων. Εδώ εξετάστηκε το αντικείμενο 

πωλήσεων που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το κουμπί της άμεσης κράτησης μέσω 

του Facebook. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας στον πίνακα 17. 

  

Πίνακας 17 

Η έρευνα έδειξε ότι μόλις το 46% των ξενοδοχείων που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν 

προσθέσει το κουμπί της άμεσης κράτησης στην σελίδα τους στην προσπάθεια αύξησης 

των κρατήσεων τους. Βέβαια καλό είναι να αναφερθεί ότι αρκετά ξενοδοχεία που δεν είχαν 

αυτή την λειτουργία χρησιμοποιούσαν την λειτουργίας της άμεσης κλήσης στο ξενοδοχείο 

μέσω της σελίδας τους. Παρόλα αυτά όπως έδειξε και η θεωρία στην ενότητα 3.1.3 ή 

χρήση της άμεσης κράτησης είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη λύση για την αύξηση των 

πωλήσεων . 

 

7. Συμπεράσματα  

7.1 Έλεγχος επίτευξης των στόχων 

Αντικείμενο πωλήσεων Κουμπί κράτησης

Pela Hotel Ναι

Immerti resort hotel Ναι

Theofilos Superior hotel Όχι

The kalloni Bay Όχι

Malemi Όχι

Afroditi Hotel Ναι

Plazza Palace Όχι

Panorama hotel Ναι

Pyrgos of mytilene Ναι

Elysion hotel Ναι

Viva Mare hotel Όχι

Sunrise Resort Hotel Όχι

Heliotrope hotel Όχι
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Πριν την παρουσίαση των συμπερασμάτων θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε αν η 

εργασία κατάφερε να ικανοποιήσει τους στόχους οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή. Οι στόχοι 

αυτοί παρουσιάστηκαν στην 1η ενότητα και ήταν οι εξής:  

A. Η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η επαγγελματική σελίδα του 

Facebook για τους φορείς του τουρισμού. 

B. Η έρευνα στους τρόπους και τις τεχνικές για την αποδοτικότερη προβολή και 

διαφήμιση των ξενοδοχείων μέσα από την σελίδα τους στο Facebook. 

C. Η κατασκευή ενός δομημένου μοντέλου για την ανάπτυξη της σελίδας του 

Facebook από τους ξενοδόχους. 

Διαμέσου της βιβλιογραφίας αλλά και της έρευνας στο διαδίκτυο καταφέραμε να 

εντοπίσουμε αρκετά στοιχεία για την κάλυψη του πρώτου στόχου η οποία παρουσιάζεται 

στην ενότητα 2 και 3. 

Με την έρευνα στις αναφορές εταιριών που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό κομμάτι 

του τουρισμού αλλά και σε συνδυασμό με την βιβλιογραφία καταφέραμε να αναδείξουμε 

τεχνικές για την αποδοτικότερη προβολή και διαφήμιση , οι οποίες παρουσιάζονται στην 3 

ενότητα της παρούσας εργασίας. 

Τέλος, για την κάλυψη του τρίτου στόχου απαιτήθηκε ο συνδυασμός των ευρημάτων 

που αναδείχθηκαν στους 2 προηγουμένους στόχους με την ειδική βιβλιογραφία που 

ερευνήθηκε και παρουσιάστηκε στην 4η ενότητα. 

Γενικότερα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε συνδυασμό με τους στόχους 

καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι πιθανόν να βοηθήσουν μελλοντικά 

στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί της Λέσβου. 

7.2  Ερευνητικά Συμπεράσματα 

Η ραγδαία αύξηση στην χρήση του Facebook στις μέρες μας προσφέρει αρκετές 

ευκαιρίες για όλους του κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα για τον τουρισμό. Ακόμα και 

σε περιοχές οπού ο τουρισμός δεν εμφανίζει ιδιαίτερη άνθιση , η χρήση του Facebook 

μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη βοήθεια στην ανάπτυξη της. 
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Μελετώντας τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και αφορούν την επίδραση του 

Facebook στο τουρισμό , παρατηρήθηκε η μεγάλη συνεισφορά που δυνητικά ,αυτό μπορεί 

να προσφέρει. 

Στην έρευνα μας για τα ξενοδοχεία της Λέσβου και την χρήση του Facebook από αυτά, 

καταλήξαμε σε  χρήσιμα συμπεράσματα για την παρούσα κατάστασή καθώς και για 

μελλοντική χρήση. 

Η παρούσα κατάσταση κρίνεται ως μη ικανοποιητική για τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται από τα ξενοδοχεία. Είναι γεγονός ότι από τα αντικείμενα που μελετήθηκαν 

τα ξενοδοχεία παρουσίασαν πολύ μικρά νούμερα τόσο στους δείκτες επισκεψημότητας και 

κυκλοφορίας της σελίδας τους όσο και στα αντικείμενα ανάλυσης περιεχομένου. Είναι 

γεγονός ότι κάποιες από τις σελίδες ήταν σχεδόν ανενεργές κάτι που φάνηκε και από το 

αντικείμενο των αναρτήσεων ανά μήνα και τα αποτελέσματα τα οποία έγραψαν τα 

ξενοδοχεία. 

Επιπροσθέτως η προσπάθεια για engagement με τους ακολούθους κρίνεται μικρή αφού 

οι ενέργειες ήταν λίγες και ανεπαρκείς στην πλειονότητα των ξενοδοχείων. Η ποσότητα 

των πληροφοριών  που μελετήθηκε από τα αντικείμενα πληροφορίας κρίνεται επίσης 

ανεπαρκής από τα περισσότερά ξενοδοχεία. 

Στο μόνο κομμάτι που κρίνεται ικανοποιητική η χρήση ,ήταν η προβολή των 

ξενοδοχείων διαμέσου φωτογραφιών. Είναι γεγονός ότι όλα τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν 

ένα ευρύ φωτογραφικό υλικό για τις εγκαταστάσεις τους. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ή χρήση του Facebook 

από τα ξενοδοχεία της Λέσβου είναι ανεπαρκής και δεν τείνει να βοηθήσει στην ανάπτυξη 

της διαδικτυακής κοινότητας τους και μακροπρόθεσμα στην αύξηση των πωλήσεων τους.  

Γιαυτό τον λόγο με την παρούσα εργασία και με οδηγό το μοντέλο που δημιουργήθηκε 

από αυτή ελπίζουμε στην συνεισφορά στον τουρισμό της περιοχής μέσω μιας 

αποτελεσματικότερης μελλοντικής χρήσης του Facebook από τα ξενοδοχεία της περιοχής. 

7.3 Ερευνητικοί περιορισμοί   
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Προβλήματα και περιορισμοί που παρουσιάζονται σε κάθε ερευνητική εργασία , 

παρουσιάστηκαν και στην παρούσα. Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν στην 

συγκομιδή πληροφοριών από δύο ξενοδοχεία. Αρχικά το ξενοδοχείο Nielsen Aiolian 

Village δεν εξετάστηκε από το μοντέλο της εργασίας διότι το ξενοδοχείο υπάγεται σε 

αλυσίδα ξενοδοχείων από όλο τον κόσμο. Η αλυσίδα διαθέτει μία κοινή σελίδα στο 

Facebook , κάτι που όπως είναι αναμενόμενο ήταν αδύνατον να εξεταστεί και να συγκριθεί 

με τις σελίδες των υπόλοιπων ξενοδοχείων του νησιού , γιαυτό το λόγο εξαιρέθηκε από την 

έρευνα. 

 Εν συνεχεία το επόμενο ξενοδοχείο που δεν ερευνήθηκε ήταν το Vatera Beach Hotel 

καθώς δεν βρέθηκε η σελίδα του στο Facebook. Ο σύνδεσμος για το Facebook που υπήρχε 

στην ιστοσελίδα του οδηγούσε σε μία διαγραμμένη σελίδα του Facebook κάτι που μας 

οδήγησε στη αφαίρεση του από την έρευνα. Αντικατάσταση του ξενοδοχείου δεν 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της απουσίας σελίδας του Facebook από το 10ο 

πιο δημοφιλές ξενοδοχείο της Λέσβου. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που συναντήσαμε κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας 

είχε να κάνει με την χρήση του εργαλείου likealyzer και τους περιορισμούς τους οποίους 

θέτει. Για παράδειγμα το ξενοδοχείο Afroditi Hotel δεν διέθετε σωστό Url για σελίδα 

Facebook κάτι που απέτρεπε την ανάλυση του από αυτό. Γιαυτό σε ορισμένα αντικείμενα 

τα οποία αναλύονταν από το εργαλείο τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις N/a (Not available).  
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