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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση της ικανοποίησης των 

πελατών ενός ξενοδοχείου πόλης, με συγκεκριμένες μεταβλητές-παράγοντες. Για το 

λόγο αυτό δημιουργείται ένα ερευνητικό μοντέλο, εξάγονται οι κατάλληλες 

ερωτήσεις και οργανώνονται και καταγράφονται σε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

συμπληρώνεται από πελάτες του ξενοδοχείου. Για τη στατιστική επεξεργασία και 

ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται το στατιστικό 

πακέτο λογισμικού SPSS 21. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι ο 

σημαντικότερος παράγοντας, που επηρεάζει περισσότερο την ικανοποίηση των 

πελατών, είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Έπονται τα άλλα στοιχεία 

των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, η προσβασιμότητα και ευκολία, η 

αξιοπιστία και ασφάλεια και ο παράγοντας που επηρεάζει-συσχετίζεται λιγότερο με 

την ικανοποίηση είναι η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the relationship between customer 

satisfaction in a city hotel, with specific variables-factors. Therefore, a research model 

is created and questions are organized and recorded in a questionnaire, filled in by 

guests. For statistical processing and analysis of the questionnaire responses used the 

SPSS statistical software package 21. The main conclusion of this study is that the 

most important factor that influences the customer satisfaction is the quality of 

services. Following the other elements of the offered services/products, accessibility 

and convenience, reliability and security, and the factor that affects-correlated less is 

availability of services. 
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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή 

 

 

1.1 Τουριστικό μάρκετινγκ  

 

Ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες και καθηγητές στο χώρο του Μάρκετινγκ, 

ο Philip Kotler, ορίζει το Μάρκετινγκ ως ''τη διαδικασία του σχεδιασµού και της 

υλοποίησης, της σύλληψης, της τιµολόγησης, της προώθησης και της διανοµής 

ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, που θα προκαλέσουν ανταλλαγές, οι οποίες 

ικανοποιούν τους αντικειµενικούς στόχους των ατόµων και των οργανισµών'' (Κοtler, 

2001, σελ 25). Ο πλέον πρόσφατος ορισμός του Μάρκετινγκ είναι αυτός της 

American Marketing Association (2007) που ορίζει το Μάρκετινγκ ''ως μια 

οργανωσιακή λειτουργία και ένα σύνολο διαδικασιών για τη δημιουργία, επικοινωνία 

και παράδοση αξίας στους πελάτες και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με 

τρόπο που να ικανοποιεί την επιχείρηση και τις ομάδες συμφερόντων (stakeholders) 

που συνδέονται μαζί της'' (Gundlach, 2007, σελ 245). 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των υπηρεσιών είναι ραγδαία και αυτό οφείλεται 

στην αυξανόμενη ευημερία, την αύξηση του ελέυθερου χρόνου και την 

πολυπλοκότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται (Πασχαλούδης, 2009). Το 

πρόβλημα για το μάρκετινγκ υπηρεσιών έγκειται στη δυσκολία τυποποίησης της 

παραγωγικής διαδικασίας της υπηρεσίας, έτσι ώστε όλοι οι πελάτες της επιχείρησης, 

κάθε φορά που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, να λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο 

επίπεδο εξυπηρέτησης. Αυτό διευρύνει το ρόλο της λειτουργίας του μάρκετινγκ στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως και τα εργαλεία για την υλοποίηση 

στρατηγικών μάρκετινγκ.  

 

Ειδικά στον κλάδο των ξενοδοχείων, όπου ο ανταγωνισµός σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο είναι έντονος, δεδοµένου ότι η τουριστική περίοδος ολοένα και 

συρρικνώνεται, είναι επιτακτική η ανάγκη να παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες, 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του πελάτη. Έτσι, στη βιοµηχανία των ξενοδοχειακών 
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επιχειρήσεων δεν άργησε να γίνει αντιληπτή η σηµασία του µάρκετινγκ, όπως επίσης 

και το γεγονός ότι δεν πρέπει να αποτελεί προνόµιο µόνο των µεγάλων αλυσίδων και 

των γνωστών εστιατορίων, αλλά έπρεπε να µπει στην καθηµερινότητα όσων 

επιχειρήσεων ήθελαν να είναι ανταγωνιστικές. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι το τουριστικό 

μάρκετινγκ και οι σωστές στρατηγικές αποφάσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο, 

ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουµε, µε την κρίση σε όλο το φάσµα της παγκόσµιας 

οικονοµίας (Έκθεση, 2012 Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών & Τουρισμού-WTTC, 

2012). 

 

Συνήθως οι μάνατζερ εστιάζουν την προσοχή τους στα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

και όχι στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας ή την ικανοποίηση των πελατών 

(http://euepixeirein.gr). Χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα και δείκτες, ώστε να 

αξιολογούν την αποδοτικότητα της επιχείρησης και να διαπιστώνουν την ορθότητα 

της πολιτικής που ακολουθούν και δεν είναι λίγες οι φορές που κάνουν σημαντικά 

λάθη. 

 

Από την άλλη πλευρά, η στρατηγική μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να έχει 

ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών και την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών. Μία σημαντική δυσκολία για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι η 

εξεύρεση και η διατήρηση των πολύτιμων πελατών. Οι πελάτες αυτοί πρέπει να 

γίνουν ικανοποιημένοι, αφοσιωμένοι και πιστοί, αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με 

την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η δημιουργία αφοσίωσης του πελάτη απέναντι 

στην επιχείρηση είναι πιο σημαντική από την βραχυχρόνια μεγιστοποίηση των 

εσόδων (Hayes & Miller, 2011). Έτσι, η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται άμεσα 

με τη διατήρησή τους, δεδομένου ότι η ικανοποίηση είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας της πιστότητας των πελατών (costumer loyalty) (Kristensen et al., 2000; 

Westlund et al., 2001) 

 

Όμως, η παρούσα εργασία, στόχο έχει να παρουσιάσει τις πτυχές του τουριστικού, 

ιδιαίτερα του ξενοδοχειακού, μάρκετινγκ και η εφαρμογή της φιλοσοφίας του 

μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρουσιάζει δυσκολίες, οι οποίες 

πηγάζουν από τη φύση και το χαρακτήρα των ξενοδοχειακών προϊόντων και 

υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, για να εφαρμοστεί το μάρκετινγκ σε μία ξενοδοχειακή 
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επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει μία ολοκληρωμένη και γενική αντίληψη των 

εμπορικών δραστηριοτήτων και τεχνικών που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση. Έπειτα, 

οι διάφορες επιμέρους λειτουργίες να εναρμονιστούν στα παραπάνω και η φιλοσοφία 

του μάρκετινγκ να ενσωματωθεί στη διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας (Kotler & 

Armstrong, 2010). 

 

Η φιλοσοφία του μάρκετινγκ μπορεί να εφαρμοστεί με μία σειρά ενεργειών, σε μία 

ξενοδοχειακή επιχείρηση. Αρχικά, ορίζονται οι ανάγκες πληροφόρησης και βάσει 

αυτών συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες. Έπειτα, οι πληροφορίες αυτές 

αντιπαρατίθενται με τα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης, ώστε να διατυπωθεί η 

κατάλληλη πολιτική. Τέλος, επιλέγεται ένα σχέδιο μάρκετινγκ για να υλοποιηθεί και 

στο στάδιο της αξιολόγησης, ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του. Οι ενέργειες 

αυτές έχουν τη μορφή ενός κύκλου (κύκλος μάρκετινγκ) και η φιλοσοφία του 

ξενοδοχειακού μάρκετινγκ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία κυκλική διαδικασία 

επαναλαμβανόμενης έρευνας της τουριστικής αγοράς (Χρήστου, 2005). 

 

 

1.2 Οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού μάρκετινγκ 
 

 

Τα προϊόντα της τουριστικής βιομηχανίας είναι, στην πλειοψηφία τους, τουριστικές 

υπηρεσίες και αυτό από μόνο του καθιστά το τουριστικό μάρκετινγκ διαφορετικό από 

το μάρκετινγκ αγαθών (Kotler, 2001).  

 
Αρχικά, θα πρέπει να δοθεί εννοιολογικά ό όρος ''υπηρεσία''. Ως υπηρεσία ορίζεται 

κάθε πράξη ή ενέργεια που πραγματοποιεί κάποιος γα κάποιον άλλον, η οποία είναι 

άυλη και δεν συνεπάγεται οικειοποίηση (Πρωτοπαπαδάκης, 2003). Η υπηρεσία 

αποτελεί την εμπειρία που αποκομίζει ένας καταναλωτής ως αποτέλεσμα 

συγκεκριμένων ενεργειών, στις οποίες προβαίνει εκείνος που παρέχει την υπηρεσία. 

Τέλος, οι υπηρεσίες δεν είναι χειροπιαστές από την φύση τους και είναι δύσκολο 

κάποιος να τις περιγράψει. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να προσδώσουμε κάτι 

χειροπιαστό σε κάτι που από την φύση του δεν είναι. 

 
Οι τουριστικές υπηρεσίες σχεδιάζονται, παράγονται και προωθούνται στην αγορά για 

να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων. 



 

~ 12 ~ 

 

Αυτό είναι το κοινό σημείο, που έχει το τουριστικό μάρκετινγκ με όλες τις μορφές 

καταναλωτικού μάρκετινγκ. Παρακάτω δίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τουριστικών υπηρεσιών, που τις κάνουν να διαφέρουν και να χρήζουν ειδικής 

μεταχείρισης. 

 

Οι τουριστικές υπηρεσίες είναι από τη φύση τους άυλες και δεν μπορούν να 

δοκιμαστούν από τους καταναλωτές-τουρίστες πριν αγοραστούν. Μπορεί το σημείο 

αυτό να είναι το κρισιμότερο και σημαντικότερο σε μία εμπορική συναλλαγή αγαθών, 

όμως είναι και αυτό που ευνοεί τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς δεν χρειάζεται να 

αποθηκεύουν ή να έχουν τα συνηθισμένα προβλήματα διανομής των υλικών αγαθών. 

Από την άλλη πλευρά, οι τουριστικές υπηρεσίες παρουσιάζουν και διάφορα 

μειονεκτήματα εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητάς τους. Ένα από αυτά είναι η μείωση 

της υπευθυνότητας της τουριστικής επιχείρησης, όσον αφορά τις πωλήσεις, αφού δεν 

την ενδιαφέρει να αγοράσει τα προϊόντα πριν τα πουλήσει, παρά μόνο να τα 

προσφέρει στον πελάτη, όταν και όπως τα ζητήσει αυτός (Ηγουμενάκης, 2013).  

 

Έτσι, οι υπεύθυνοι του τουριστικού μάρκετινγκ πρέπει να προσπαθήσουν και να 

βρούν τρόπους, ώστε να προωθήσουν το τουριστικό προϊόν-υπηρεσία 

συνυπολογίζοντας και τα παραπάνω. 

 

Ένα ακόμη χαρακτιριστικό γνώρισμα των τουριστικών υπηρεσιών είναι η 

ετερογένεια τους. Παρόλο που η γενική ιδέα του τουριστικού πακέτου έχει συμβάλλει 

στην τυποποίησή του, εντούτοις υπάρχουν ορισμένα συστατικά του στοιχεία που δεν 

μπορούν να τυποποιηθούν και να ελεγχθούν. Επίσης, διαφοροποιήσεις στους 

τουριστικούς προορισμούς, στη συμπεριφορά του προσωπικού μίας τουριστικής 

επιχείρησης ή στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, πάντα υπάρχουν και 

καθιστούν τις τουριστικές υπηρεσίες ανόμοιες μεταξύ τους. 

 

Η εποχικότητα των τουριστικών υπηρεσιών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

μειονεκτήματά τους, καθώς η διάθεσή τους, συχνά, περιορίζεται. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν τις διακοπές τους κατά τους θερινούς μήνες με 

αποτέλεσμα τον χρονικό περιορισμό των τουριστικών υπηρεσιών σε κάποιες 

εβδομάδες ή κάποιους μήνες. Για να αλλάξει το παραπάνω δεδομένο, θα πρέπει να 
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καθιερωθούν ισχυρά κοινωνικοοικονομικά κίνητρα, ορισμένοι βασικοί θεσμοί και να 

ληφθούν δραστικά μέτρα (Ηγουμενάκης, 2013). 

 

Επιπρόσθετα, οι τουριστικές υπηρεσίες υπόκεινται σε μεγάλη φθορά. Αυτό σημαίνει 

ότι, αν κάποια τουριστική υπηρεσία δεν πουληθεί σε μία μέρα, δεν μπορεί να 

πουληθεί ή να αποθηκευτεί για αργότερα. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία για 

το τουριστικό μάρκετινγκ και κυρίως για την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών. 

 

Το γεγονός ότι το τουριστικό προϊόν αποτελεί μία σύνθεση κάποιων υπηρεσιών, 

οδηγεί σε απώτερα προβλήµατα που συνδέονται µε την ανάπτυξή του. Στα πακέτα 

των διακοπών όλα τα συστατικά παίζουν καθοριστικό ρόλο. Από το μέσο μεταφοράς, 

το ξενοδοχείο, το φαγητό, τις ξεναγήσεις, μέχρι προσωπικό τους ξενοδοχείου και τις 

αεροσυνοδούς. Αν κάτι από αυτά δεν ικανοποιεί τον τουρίστα-πελάτη, τότε ολόκληρο 

το πακέτο είναι κατώτερο των προσδοκιών του. Ο νόµος αυτός της τουριστικής 

αρµονίας αποτελεί µία πλευρά της ανάπτυξης του προϊόντος, που πρέπει πάντα να 

υπάρχει στο μυαλό των υπεύθυνων όταν σχεδιάζουν νέα τουριστικά προϊόντα. Τα 

παραπάνω καταδεικνύουν ότι, ενώ οι βασικές αρχές του μάρκετινγκ έχουν χωρίς 

διάκριση εφαρµογή σε όλα τα προϊόντα, υλικά και αύλα, στην πράξη υπάρχουν ειδικά 

ζητήµατα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν, όταν το μάρκετινγκ εφαρµόζεται 

στον τουρισµό (Ηγουμενάκης, 2013). 

 

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι η αλληλεξάρτηση που 

υπάρχει μεταξύ τους, με απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι 

επιθυμίες των εν δυνάμει καταναλωτών τους. Τα συστατικά των τουριστικών 

υπηρεσιών, αλλά και οι ίδιες οι τουριστικές υπηρεσίες, συνδέονται και 

αλληλοεξαρτώνται για να δημιουργηθεί ενα ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο 

(Kotler & Armstrong, 2010).  

 

Αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία των περισσότερων επιχειρήσεων στην 

τουριστική βιομηχανία, διαπιστώνεται ένα σχετικά υψηλό σταθερό λειτουργικό 

κόστος και ένα αντίστοιχα χαμηλό μεταβλητό κόστος. Για παράδειγμα, οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και οι αμοιβές του προσωπικού είναι μερικά άπο τα 

σταθερά κόστη για την λειτουργία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επειδή τα 
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παραπάνω κόστη πρέπει να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα απο την υψηλή ή χαμηλή 

πληρότητα, οι διοικήσεις των ξενοδοχειακών και των άλλων τουριστικών 

επιχειρήσεων θα πρέπει να επιδιώκουν την πρόκληση υπερβάλλουσας ζήτησης των 

προσφερόμενων υπηρεσιών τους. 

 

Τέλος, οι τουριστικές υπηρεσίες είναι εντάσεως εργασίας. Η υποδοχή ενός πελάτη 

στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου, η τακτοποίηση του δωματίου, το σερβίρισμα του 

φαγητού (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και γενικότερα η εξυπηρέτηση του πελάτη 

απαιτεί άμεση επαφή, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών είναι 

αρκετά υποκειμενική και στηρίζεται στην προσωπικότητα και τις προσδοκίες του 

καταναλωτή (ΙΟΒΕ, 2015).  

 

Στις παραπάνω ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

ανταποκριθεί το μάρκετινγκ, με κατάλληλες στρατηγικές και τακτικές. Ο ρόλος του 

μάρκετινγκ στην τουριστική βιομηχανία είναι να διαχειριστεί και να επηρεάσει τις 

πωλήσεις των τουριστικών υπηρεσιών, να προκαλέσει πρόσθετες πωλήσεις και να 

μετατρέψει τις ιδιαιτερότητες σε πλεονεκτήματα. 

 

Έτσι, οι υπεύθυνοι του τουριστικού μάρκετινγκ πρέπει να προσπαθήσουν και να 

βρούν τρόπους, ώστε να προωθήσουν το τουριστικό προϊόν συνυπολογίζοντας τα 

παραπάνω και προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τους πελάτες-καταναλωτές. 

 

1.3 Σκοπός της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση της ικανοποίησης των 

πελατών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, με συγκεκριμένες μεταβλητές-παράγοντες. 

Για το λόγο αυτό, ορίζεται η ''ικανοποίηση'' ως εξαρτημένη μεταβλητή και ένας 

αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών και διερευνάται κατά πόσο αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και ποιά από όλες επηρεάζει περισσότερο την ''ικανοποίηση''. 

 

Ακόμη, δημιουργείται ένα ερευνητικό μοντέλο, καταγράφονται οι κατάλληλες 

ερωτήσεις σε ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από πελάτες του 



 

~ 15 ~ 

 

ξενοδοχείου. Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS 21.  

 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, που αφορά τους πελάτες και την ικανοποίησή τους 

από το ξενοδοχείο, συμπεριλαμβάνει και αναφέρεται σε όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται. Ο διαχωρισμός των ενοτήτων του ερωτηματολογίου, 

εξαρτάται από τις μεταβλητές που έχουν τεθεί και τους παράγοντες για την καθεμία.  
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Κεφάλαιο 2 

Στρατηγικό μάρκετινγκ 

 

 

2.1 Στρατηγικές ξενοδοχειακού μάρκετινγκ 

 

Στρατηγική Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία, η οποία µπορεί να επιτρέψει σε μία 

επιχείρηση να προσηλώνεται στους περιορισµένους πόρους της, µε τις καλύτερες 

ευκαιρίες, ώστε να αυξάνει τις µικτές απολαβές και να επιτυγχάνει παράταση στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Μια στρατηγική µάρκετινγκ, θα πρέπει να 

επικεντρώνεται γύρω από την έννοια κλειδί, ότι ο κύριος σκοπός είναι η ικανοποίηση 

του πελάτη. 

 

Μια στρατηγική µάρκετινγκ, συχνά ενοποιεί τους στόχους του µάρκετινγκ, τις 

πολιτικές και τις επιπτώσεις πράξης (τακτικές) µιας επιχείρησης σε ένα συνεκτικό 

σύνολο. Οµοίως, διάφορα σκέλη από τη στρατηγική, που θα µπορούσαν να 

συµπεριλαµβάνουν τη διαφήµιση, τα κανάλια µάρκετινγκ, το µάρκετινγκ διαδικτύου, 

τη προώθηση και τις σχέσεις του κοινού, µπορεί να είναι προγραµµατισµένα να 

προκληθούν. Πολλές εταιρείες συνδέουν διαδοχικά µια στρατηγική δηµιουργώντας 

τακτικές στρατηγικής που έπειτα γίνονται στρατηγικοί στόχοι για την επόµενη 

βαθµίδα ή οµάδα. Κάθε µία οµάδα αναµένεται να λάβει αυτό το στρατηγικό στόχο 

και να αναπτύξει µια σειρά από τακτικές προκειµένου να τον επιτύχει. Και αυτό 

γιατί, είναι σηµαντικό ώστε να επιτευχθεί ο κάθε στρατηγικός στόχος (Kotler, 2001). 

 

Οι επιχειρήσεις, συχνά, έρχονται αντιμέτωπες με πολλές καταστάσεις και καλούνται 

να λάβουν αποφάσεις. Οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση εφαρμόζει τις αρχές του 

μάρκετινγκ, στην προσπάθειά της να διαθέσει απρόσκοπτα τα προϊόντα της στην 

τουριστική αγορά, γνωρίζει πολύ καλά ότι η στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ 

πρέπει να αποτελεί το σημαντικότερο μεμονωμένο στοιχείο στη γενική στρατηγική 

που αυτή ακολουθεί (Ηγουμενάκης, 2013). Οι σημαντικότερες αποφάσεις αφορούν 

τη θέση της επιχείρησης, την επιλογή χαμηλού κόστους ή διαφοροποίησης προϊόντος 

και το εύρος του τμήματος αγοράς, στο οποίο θα απευθυνθεί.  
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Ο Porter (1980), με τη θεωρία του, η οποία ακόμα εφαρμόζεται στη σύγχρονη 

στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων, ταξινόμησε τις γενικές ανταγωνιστικές 

στρατηγικές, που μία επιχείρηση μπορεί να επιδιώξει, για τη δημιουργία και 

διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Ηγουμενάκης, 2013).  

 

Αρχικά, έκανε λόγο για την στρατηγική ηγεσίας κόστους, ή οποία κυριαρχεί στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτή τη γενική στρατηγική, το χαμηλό 

κόστος του προσφερόμενου ξενοδοχειακού προίόντος, επιτρέπει την τυποποίηση, την 

χαμηλότερη τιμή πώλησης και την διάθεση σε πολύ μεγάλο αριθμό πελατών. Έτσι, η 

επιχέιρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυξάνει το μερίδιό της στην 

αγορά. 

 

Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ηγέτες κόστους είναι συνήθως οι μεγάλες αλυσίδες 

ξενοδοχείων που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες διαμονής και απευθύνονται στις 

μεσαίες τάξεις της αγοράς. Επίσης, τα ξενοδοχεία που λειτουργούν με βάση το 

μοντέλο all-inclusive, ακολουθούν τη στρατηγική ηγεσίας κόστους, καθώς για ένα 

δεδομένο πακέτο υπηρεσιών. προσπαθούν να προσφέρουν τη χαμηλότερη δυνατή 

τιμή. 

 

Μία δεύτερη γενική στρατηγική, είναι αυτή της διαφοροποίησης, η οποία σχετίζεται 

με την ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού προϊόντος με μοναδικά χαρακτηριστικά και 

οφέλη για τους καταναλωτές του. Η διαφοροποίηση είναι και η πιο δύσκολη στην 

πραγματοποίηση, καθώς προϋποθέτει την δημιουργία ενός τελείως διαφορετικού 

προϊόντος από την ίδια επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί σε νέες 

αγορές. Ο πιο σημαντικός παράγοντας της πολιτικής του μάρκετινγκ προϊόντος είναι 

η προσπάθεια ανάδειξης των στοιχείων που διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν από 

τα άλλα αντίστοιχα τουριστικά προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε κοινές ομάδες-

στόχους.  

 

Στόχος των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική, είναι να 

κατοχυρωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών, ότι προσφέρουν προϊόντα και 

υπηρεσίες καλύτερα ή διαφορετικά από τους ανταγωνιστές. Αυτή η διαφορετικότητα 
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και η προστιθέμενη αξία που συνεπάγεται, είναι που επιτρέπει στην επιχείρηση να 

αυξάνει την τιμή και να κερδίζει επιπλέον πόρους, ώστε να καλύψει τις δαπάνες της.  

 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για να διατηρήσει αυτήν τη στρατηγική, μία 

ξενοδοχειακή επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ικανότητες έρευνας αγοράς και 

ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό που την στελεχώνει θα 

πρέπει να είναι άριστα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο και οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ, 

ικανοί να προωθήσουν τη διαφοροποίηση με τον πιο κατάλληλο τρόπο.  

 

Τέλος, η εστίαση είναι η σημαντικότερη και συχνότερα χρησιμοποιούμενη 

στρατηγική μάρκετινγκ κατά Porter. Ουσιαστικά, η επιχείρηση τμηματοποιεί την 

αγορά και εντείνει τις προσπάθειες πώλησης των υπηρεσιών της σε ένα ή μερικά 

τμήματα. Έτσι, προσαρμόζει το μίγμα μάρκετινγκ σε αυτά τα τμήματα, 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς-στόχου και παράλληλα προσπαθεί 

και την επίτευξη ηγεσίας κόστους ή διαφοροποίησης (Παπαδημητρίου, 2012).  

 

Αφού, παρατεθούν κάποια βασικά στοιχεία για την έννοια του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και της διαφοροποίησης, στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής αναφορά 

της τρίτης στρατηγικής (τμηματοποίηση αγοράς), καθώς είναι η βασικότερη και 

εφαρμόζεται, τόσο από μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, όσο και από μεγάλες αλυσίδες 

ξενοδοχείων. 

 

 

2.2 Έρευνα τουριστικού μάρκετινγκ 

 

Η έρευνα τουριστικού μάρκετινγκ είναι μία οργανωμένη διαδικασία πληροφόρησης, 

όπου συλλέγονται, επεξεργάζονται, αναλύονται, αποθηκεύονται και παρουσιάζονται 

στοιχεία και πληροφορίες που ενδιαφέρουν τις διοικήσεις των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Αποτελείται απο την έρευνα προϊόντος, έρευνα τιμής, έρευνα 

διανομής, έρευνα δημοσιότητας και έρευνα αγοραστή (Πασχαλούδης, 2009). 

 

Σκοπός της έρευνας τουριστικού μάρκετινγκ είναι να βοηθήσει την τουριστική 

επιχείρηση να καταλάβει την φύση της τουριστικής αγοράς, όπου θα διαθέσει τα 
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προϊόντα της, αλλά και τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τέλος τους πελάτες 

της. Επίσης είναι απαραίτητη, ώστε να βρεθούν τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με 

μία συγκεκριμένη τουριστική αγορά ή ένα συγκεκριμένο τμήμα της (Τηλικίδου, 

2004). 

 

Ανεξάρτητα απο το μέγεθος και τον οικονομικό δυναμισμό της τουριστικής 

επιχείρησης, η έρευνα τουριστικου μάρκετινγκ είναι αναγκαία. Και αυτό γιατί δεν 

υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής επαφής με όλους τους πελάτες, ώστε να γίνονται 

γνωστές οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους (Ηγουμενάκης, 2013). 

 

Υπάρχουν διάφορα είδη έρευνας τουριστικού μάρκετινγκ, όμως μερικά απο αυτά 

χρησιμοποιούνται συχνότερα απο τις διοικήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων: 

 

Συνεχής και ειδικευμένη έρευνα: είναι ένα μείγμα συνεχούς έρευνας για την 

παρακολούθηση των τάσεων της τουριστικής αγοράς και ειδικευμένης έρευνας για 

την αποσαφήνηση προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί ή ευκαιριών που θα 

παρουσιαστούν. 

 

Ποσοτική και ποιοτική έρευνα: η ποσοτική έρευνα βασίζεται πάντα σε 

ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από το δείγμα της εκάστοτε έρευνας, δίνουν 

στοιχεία και πληροφορίες προκειμένου οι διοικήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων 

να λάβουν πιο σωστές αποφάσεις. Όμως, η αντίληψη, η διάθεση και οι επιθυμίες των 

καταναλωτών δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να οδηγήσουν σε ένα σαφές 

συμπέρασμα. 

 

Πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα: η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων και 

πληροφοριών πραγματοποιείται, είτε με την μέθοδο της επισκόπησης, είτε με αυτήν 

του ερωτηματολογίου, είναι δαπανηρή και οπωσδήποτε απαιτεί έμπειρο ερευνητή. 

Αντίθετα η συλλογή των δευτερογενών στοιχείων και πλροφοριών είναι εύκολη, δεν 

είναι δαπανηρή και απαιτεί μεγάλη προσοχή καθώς βασίζεται σε προηγούμενες 

έρευνες τρίτων. 
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2.3 Ανάλυση SWOT 

 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας 

επιχείρησης, όταν η επιχείριση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους 

στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους. Τα αρχικά SWOT προκύπτουν 

από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (αντίστοιχα 

στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές).  

 

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι 

ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς 

προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες 

προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, 

τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες 

επενδύσεις, κλπ.). Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές 

του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να 

εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει (π.χ. είσοδος 

νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση 

νέων αγορών, κλπ.). 

 

Σαν εργαλείο, η ανάλυση SWOT δεν αποτελεί πλήρη μελέτη ενός υπό εξέταση 

θέματος, αλλά ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που βοηθά συχνά στην 

προκαταρτική εξέταση και την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά με την ανάλυση Pest και είναι ένα βασικό συστατικό ενός πλάνου 

μάρκετινγκ. 

 

Οι επιχειρήσεις µε ισχυρά ή αναπτυσσόµενα µερίδια έχουν σαφέστατα δυνατά 

σηµεία. Η κυριαρχία σε σηµαντικά τµήµατα της αγοράς αποτελεί επίσης ισχυρό 

σηµείο. Για τα ξενοδοχεία π.χ. η τοποθεσία τους µπορεί ν αποτελεί ισχυρό σηµείο. 

Μπορεί επίσης να αφορά σε ιστορικά δεδοµένα, σε αρχιτεκτονικό ύφος, µπορεί να 

αντικατοπτρίζει επίσης σε µια θετική εικόνα τον καταναλωτή. Ισχυρό σηµείο µπορεί 
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επίσης να είναι οι επαγγελµατικές ικανότητες ενός υπευθύνου τµήµατος μάρκετινγκ, 

µια καλή διανοµή κ.α.. Είναι αδύνατη η καταγραφή όλων των δυνατών διαστάσεων 

για το τί µπορεί να αποτελεί ισχυρό σηµείο µιας επιχείρησης. Από τη στιγµή που 

έχουν εντοπισθεί, τα σηµεία αυτά µπορούν να προωθηθούν στους εν δυνάµει 

καταναλωτές να ενισχυθούν περαιτέρω µέσω της βελτίωσης του προϊόντος, ή να 

επιτευχθούν εντός ενός στρατηγικού πλαισίου (Χρήστου & Καραµανίδης, 2000).  

 

Από την άλλη πλευρά, τα αδύνατα σηµεία κυµαίνονται από µή σύγχρονα προϊόντα 

και υπηρεσίες σε συρρικνούµενες αγορές, όπως το κακό σέρβις που προσφέρεται 

στους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσδιορισθούν µε σαφήνεια. Από 

τη στιγµή που γίνει αυτό, θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες της διοίκησης που θα 

αποσκοπούν στην µείωση της αρνητικής τους δράσης ή στον παραµερισµό τους. Τα 

δυνατα και τα αδύνατα σηµεία είναι περισσότερο αντικείµενα κάποιας αντίληψης των 

καταναλωτών για το προϊόν, παρά κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο και εντοπίζονται 

µετά από µια διαδικασία έρευνας του καταναλωτή (Πετρώφ, Τζωρτζάκης & 

Τζωρτζάκη, 2002) 

 

Οι ευκαιρίες πηγάζουν απο την δυνατότητα που υπάρχει σε μια τουριστική 

επιχείρηση να εκμεταλλευτεί σωστά τα δυνατά της σημεία. Όμως, το εύρος των 

ευκαιριών δεν σταματά μόνο στα δυνατά σημεία. Το μάρκετινγκ της εκάστοτε 

επιχείρησης θα πρέπει  να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για τυχόν ευκαιρίες που μπορεί 

να προκύψουν, είτε από μεταβολές στην αγορά, είτε από ευνοϊκές μεταβολές στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (Ηγουμενάκης, 2013). 

 

Τέλος, οι απειλές μπορούν να διαχωριστούν σε αυτές που προκύπτουν απο 

εσωτερικές δυνάμεις που βρίσκονται στον έλεγχο της τουριστικής επιχείρησης ή απο 

εξωτερικές δυνάμεις, στις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να επέμβει. Όπως τα 

δυνατά σημεία αποτελούν ευκαιρίες, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα αδύνατα 

σημεία που αποτελούν τις απειλές, κυρίως από εσωτερικές δυνάμεις. Υπάρχουν, 

επίσης, και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως 

διάφορα οικονομικά, πολιτικά γεγονότα. Όλες αυτές οι απειλές θα πρέπει να γίνονται 

αντιληπτές το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά 

από την τουριστική επιχείρηση (Πασχαλούδης, 2009). 
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2.4 Τμηματοποίηση τουριστικής αγοράς 

 

Η τουριστική αγορά, στην οποία η τουριστική επιχείρηση αναπτύσσει τη 

συναλλακτική της δραστηριότητα, δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αλλά μία σύνθεση 

τμημάτων, καθένα από τα οποία έχει δικά του χαρακτηριστικά, ιδιομορφίες, 

προτιμήσεις, ανάγκες και συμπεριφορά. Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ είναι αυτοί που 

θα επιλέξουν αρχικά το τμήμα ή τα τμήματα που θα διαθέσουν τα προϊόντα-

υπηρεσίες και έπειτα την καταλληλότερη και πιο οικονομική στρατηγική που θα 

ακολουθήσουν (Ηγουμενάκης, 2013). 

 

Αν θέλουμε να ορίσουμε την τμηματοποίηση, θα λέγμαε ότι είναι η διαδικασία, όπου 

παίρνουμε τη συνολική ετερογενή αγορά για κάποιο προϊόν και την χωρίζουμε σε 

πολλές υποαγορές ή τμήματα, κάθε μια των οποίων έχει ομοιογένεια στη σύνθεση 

της. Διαφορετικά, τμηματοποίηση (segmentation) είναι η υποδιαίρεση της 

ανομοιογενούς συνολικής αγοράς, σε ομοιογενή επιμέρους τμήματα, που το καθένα 

από αυτά μπορεί εύκολα να μετρηθεί, να επιλεγεί και να αντιμετωπιστεί ως μια 

μικρότερη εξειδικευμένη αγορά. 

 

Όμως, για την τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, θα πρέπει απαραίτητα να 

πληρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις, ώστε ο μεμονωμένος καταναλωτής των 

τουριστικών προϊόντων-υπηρεσιών της τουριστικής επιχείρησης, να αντιμετωπίζεται 

σαν χωριστή τουριστική αγορά. 

 

Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, είναι:  

i. Να είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση και μέτρηση του τμήματος της 

τουριστικής αγοράς, που έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η μέτρηση 

αυτή μπορεί να αναφέρεται σε αριθμό καταναλωτών ή χρηστών τουριστικών 

προϊόντων ή σε ποσότητες τουριστικών προϊόντων.  

ii. Να είναι δυνατή η προσέγγιση του συγκεκριμένου τμήματος της τουριστικής 

αγοράς και η συγκέντρωση των προσπαθειών μάρκετινγκ σε αυτό.  

iii. Να είναι δυνατή η αξιολόγηση του συγκεκριμένου τμήματος της τουριστικής 

αγοράς, αφού πρώτα έχει προσεγγιστεί και μετρηθεί.  
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Οι Kotler et al. (2005) διακρίνουν την τμηματοποίηση της αγοράς στα εξής τέσσερα 

επιμέρους τμήματα (Ηγουμενάκης, 2013):  

i. Γεωγραφική τμηματοποίηση (Geographic segmentation).  

ii. Δημογραφική τμηματοποίηση (Demographic segmentation).  

iii. Ψυχογραφική τμηματοποίηση (Psychographic segmentation).  

iv. Συμπεριφορική τμηματοποίηση (Behavioural segmentation).  

 

Είναι προφανές, όμως, ότι ένα κριτήριο δεν αποτελεί από μόνο του ένα τμήμα αγοράς 

(Χρήστου, 1999). Σε µια περίοδο βαθύτατης οικονοµικής κρίσης και εµφανούς 

µείωσης του τουρισμού, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει εκτός από τον 

παραδοσιακό τουρισµό να αναπτύξουν και άλλες µορφές όπως, αθλητικό τουρισµό, 

θρησκευτικό τουρισμό κ.ά. που αποτελούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Ο 

σκοπός του ταξιδιού, έτσι, μπορεί να είναι ένα συνέδριο, μια αθλητική διοργάνωση 

στις εγκαταστάσεις, μία έκθεση προϊόντων ή υπηρεσιών.  

 

Η επιλογή της καλύτερης στρατηγικής τμηματοποιήσης δεν είναι εύκολη, γιαυτό η 

τουριστική επιχείρηση προκειμένου να επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική, θα 

πρέπει να λάβει υπόψη της τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της, 

την ομοιογένεια του προϊόντος που παράγει και τη φάση του κύκλου ζωής του και 

φυσικά την ομοιογένεια της τουριστικής αγοράς και τον ανταγωνισμό που επικρατεί 

και έχει να αντιμετωπίσει (Kotler et al., 2005). 

 
Πιο συγκεκριμένα, αν τα διατιθέμενα μέσα είναι περιορισμένα, τότε μοιραία θα 

περιοριστεί και η δράση της στην τουριστική αγορά, ενώ μια πιθανή επιθετική 

πολιτική που απαιτούν οι περιστάσεις θα καταστεί αδύνατη. Ακόμα, αν το προϊόν 

χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, τότε περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα 

διαφοροποίησής του καθώς και στρατηγικές εναλλακτικών οριοθετήσεων της 

αγοράς-στόχου. Τέλος, αν το προϊόν βρίσκεται στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής 

του, τότε κύριος στόχος της στρατηγικής του τουριστικού μάρκετινγκ, είναι η 

εδραίωση του τουριστικού αυτού προϊόντος στην τουριστική αγορά, και η 

εξασφάλιση κάποιου ικανοποιητικού μεριδίου της αγοράς (Ηγουμενάκης, 2013). 

 

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα πως η επιλογή της πλέον ορθολογικής 

στρατηγικής απόφασης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα πρέπει η τουριστική 
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επιχείρηση να βασίζεται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα πληροφοριών 

τουριστικού μάρκετινγκ, και να αξιοποιεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις 

πληροφορίες που λαμβάνει από την τουριστική αγορά. 

 

 

2.5 Διαφοροποίηση μάρκετινγκ 

 

Οι τουριστικές ανάγκες-επιθυμίες των ανθρώπων είναι πολλές και ποικίλουν, και έτσι 

είναι φυσιολογικό ένα τουριστικό προϊόν να μπορεί να ικανοποιήσει περισσότερες 

απο μία από αυτές τις ανάγκες τους και να έχει μεγαλύτερη ζήτηση από τα υπόλοιπα 

που κυκλοφορούν στην τουριστική αγορά. Αυτός είναι και ο λόγος που οι υπεύθυνοι 

του μάρκετινγκ σε μία τουριστική επιχείρηση, φροντίζουν ώστε τα τουριστικά 

προϊόντα που παράγονται ή/και πωλούνται στην τουριστική αγορά της επιχείρησης 

που αντιπροσωπεύουν, να συγκεντρώνουν πρόσθετα οφέλη και πλεονεκτήματα από 

εκείνα του ανταγωνισμού.  

 
Στόχος της κάθε τουριστικής επιχείρησης, είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων-

υπηρεσιών της, από εκείνα των ανταγωνιστών της, ώστε να ξεχωρίζει εύκολα στην 

τουριστική αγορά.  

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, προκειμένου να γίνει αυτή η διαφοροποίηση των 

προϊόντων μιας επιχείρησης, και ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος, είναι να προσάψουν 

μια μάρκα ή ένα σύμβολο στο τουριστικό προϊόν, και με αυτόν τον τρόπο αποκτά 

ορισμένα πλεονεκτήματα που διευκολύνουν τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ να το 

διαθέσουν, όχι μόνο επικερδώς, αλλά και απρόσκοπτα στους πιθανούς αγοραστές 

του. 

 
Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:  

 Ο εύκολος τρόπος αναγνώρισης και διάκρισης του προϊόντος από άλλα 

ομοειδή του.  

 Η σύνδεση-παραπομπή του με ειδικά οφέλη που προσφέρει η κατανάλωση ή η 

χρήση του στους αγοραστές του.  
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 Η προσήλωση των αγοραστών του σε αυτό, καθώς αποτελεί γι’ αυτούς 

εγγύηση ότι από θέμα ποιότητας είναι ακριβώς ότι θέλουν για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.  

 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαφοροποιήσουν το 

προϊόν τους στην τουριστική αγορά, προκειμένου να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο 

ευδιάκριτο, στους πιθανούς αγοραστές του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους 

τρόπους, όπως για παράδειγμα με την μη χρέωση της υπηρεσίας που αποτελεί 

συστατικό στοιχείο τουριστικού πακέτου, την προβολή των πλεονεκτημάτων του 

προϊόντος, την μείωση της τιμής διάθεσης του, κλπ (Kotler, 2001). 

 

Συμπερασματικά, η στρατηγική διαφοροποίησης σχετίζεται µε την ανάπτυξη ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρει µοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία εκτιµούν 

οι πελάτες ως καλύτερα ή διαφορετικά από αυτά του ανταγωνισµού. Η προστιθέµενη 

αξία από τη µοναδικότητα του προϊόντος µπορεί να επιτρέψει στην επιχείρηση να 

χρεώνει ακριβότερα. Η επιχείρηση ελπίζει ότι η υψηλότερη τιµή θα καλύψει τις 

επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από το µοναδικό αυτό προϊόν (Κυριαζόπουλος, 

2001). 

 

 

2.6 Τοποθέτηση  

 

Τοποθέτηση είναι η διαδικασία σχεδιασμού της εταιρικής προσφοράς και εικόνας, 

έτσι ώστε να κατακτήσει η μάρκα ένα ξεχωριστό μέρος στο μυαλό του κοινού-

στόχος. Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης είναι η επιτυχημένη δημιουργία μιας 

πελατοκεντρικής πρότασης αξίας (proposition value), μιας συγκεκριμένης αιτίας να 

αγοράσει το κοινό-στόχος το προϊόν (Kotler, 2001). 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τοποθέτησης στην αγορά, στον χώρο του μάρκετινγκ: η 

αντικειμενική τοποθέτηση και η υποκειμενική τοποθέτηση. Καθε μία έχει τη δική της 

χρήση και ασχολείται με τη δική της θέση απέναντι στον ανταγωνισμό. 

Συγκεκριμένα, η αντικειμενική τοποθέτηση ασχολείται σχεδόν εξολοκλήρου με τα 

αντικειμενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και δημιουργεί μία εικόνα για αυτό, η 
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οποία αντανακλά τα φυσικά του χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά του στοιχεία. Η 

αντικειμενική τοποθέτηση είναι πολύ σημαντική και χρησιμοποιείται συχνά στην 

τουριστική βιομηχανία (Πρωτοπαπαδάκης, 2003). 

 

Εναλλακτικές Στρατηγικές Τοποθέτησης Προϊόντος 

 Τοποθέτηση με βάση τη σχέση τιμής-ποιότητας 

 Τοποθέτηση σε σχέση με τη χρήση ή την εφαρμογή του προϊόντος 

 Τοποθέτηση με βάση τον χρήστη του προϊόντος 

 Τοποθέτηση με βάση την προϊοντική κατηγορία 

 Τοποθέτηση με βάση τον ανταγωνιστή 

 Τοποθέτηση με βάση συγκεκριμένα προϊοντικά χαρακτηριστικά 

 Τοποθέτηση με βάση οφέλη 

 Τοποθέτηση με τη χρήση μίγματος βάσεων 

 

Διαδικασία Τοποθέτησης ενός προϊόντος 

1. Αναγνώριση των ανταγωνιστικών προϊόντων που στοχεύουν στο ίδιο κοινό  

2. Αναγνώριση του συνόλου των σημαντικών χαρακτηριστικών που ορίζουν τον 

«προϊοντικό χώρο» στον οποίο βρίσκονται οι τοποθετήσεις των υπαρχόντων, 

ανταγωνιστικών προσφορών Συλλογή πληροφοριών από ένα δείγμα 

υπαρχόντων και δυνητικών καταναλωτών για τις αντιλήψεις τους για τα 

προϊόντα σε σχέση με τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους  

3. Εξετάζεται η τοποθέτηση των ανταγωνιστικών προϊόντων και η ένταση του 

ανταγωνισμού  

4. Αποφασίζεται ποιος συνδυασμός χαρακτηριστικών είναι αυτός που 

προτιμάται περισσότερο από τους καταναλωτές  

5. Εξετάζεται το ταίριασμα μεταξύ των προτιμήσεων των τμημάτων της αγοράς 

και της παρούσας τοποθέτησης του προϊόντος  

6. Γράφεται η δήλωση τοποθέτησης ή η πρόταση αξίας για να καθοδηγήσει την 

ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ. 
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Κεφάλαιο 3 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

 

 3.1 Ικανοποίηση Πελατών  

 

Αφού στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε το τουριστικό μάρκετινγκ και οι 

ιδιαιτερότητές του, σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για την ικανοποίηση των πελατών, τόσο γενικά, όσο και ειδικότερα 

της ικανοποίησης από την παροχή υπηρεσιών (τουριστικών).  

 

''Ο αγγλικός όρος satisfaction (ικανοποίηση) προέρχεται από τις λατινικές λέξεις satis, 

(αρκετά) και facere (κάνω ή φτιάχνω)'' (Tian-Cole & Crompton, 2003, σελ.66). Στη 

βιβλιογραφία υπάρχει μια πληθώρα ορισμών, οι οποίοι μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την έμφαση που δίνουν στην ικανοποίηση, 

είτε ως αποτέλεσμα, είτε ως διαδικασία.  

 

Η πρώτη κατηγορία αφορά στους ορισμούς εκείνους που περιγράφουν την 

ικανοποίηση ως αποτέλεσμα, που προκύπτει από την εμπειρία κατανάλωσης. Οι 

Howard & Sheth (1969) παρουσιάζουν την ικανοποίηση του καταναλωτή ως μια 

γνωστική κατάσταση που αφορά την επαρκή ή ανεπαρκή ανταμοιβή του για τις 

θυσίες και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Από την άλλη πλευρά, οι Westbrook 

& Reilly (1983) αναφέρονται στην ικανοποίηση ως μια συναισθηματική αντίδραση 

στις εμπειρίες του καταναλωτή, οι οποίες σχετίζονται, είτε με συγκεκριμένα προϊόντα 

και υπηρεσίες, είτε με τις διαδικασίες αγοράς, είτε ακόμη με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του εκάστοτε καταναλωτή. Οι Engel & Blackwell (1982) 

αναφέρονται στην ικανοποίηση ως μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξετάζει, αν 

η συγκεκριμένη επιλογή είναι συμβατή με τις προγενέστερες πεποιθήσεις του 

καταναλωτή, ενώ οι Tse & Wilton (1988) ορίζουν την ικανοποίηση ως την αντίδραση 

του καταναλωτή στη διαδικασία αξιολόγησης. 
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Σύμφωνα με πιο σύγχρονους ορισμούς, η ικανοποίηση είναι περισσότερο 

συναισθηματική αντίδραση, παρά γνωσιακή. Ο συναισθηματικός χαρακτήρας της 

ικανοποίησης έγκειται στις συναισθηματικές αντιδράσεις των καταναλωτών, 

προκειμένου να περιγράψουν την ικανοποίησή τους από την χρήση ενός προϊόντος ή 

μίας υπηρεσίας (Giese & Cote, 2000). Οι Mittal et al. (2005) υποστηρίζουν ότι η 

ικανοποίηση πελατών βελτιώνει την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση 

των επιχειρήσεων. Τέλος, οι Aaker & Jacobson (1994) και οι Ittner & Larcker (1996) 

χαρακτηρίζουν την ικανοποίηση του καταναλωτή ως κρίσιμο σημείο για μια 

επιχείρηση, δεδομένου ότι η επίτευξή της οδηγεί σε ενίσχυση της αξίας της 

επιχείρησης στην αγορά. 

 

 

3.2 Ικανοποίηση πελατών από παρεχόμενες υπηρεσίες 

 

Ίσως η σημαντικότερη δυσκολία για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση 

και η διατήρηση των πολύτιμων πελατών. Οι πελάτες αυτοί πρέπει να γίνουν 

ικανοποιημένοι, αφοσιωμένοι και πιστοί, αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.  

 

Εννοιολογικά οι αφοσιωμένοι πελάτες είναι αυτοί που έχουν τη τάση να επιλέγουν 

επανειλημμένα ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια υπηρεσία με σκοπό την ικανοποίηση 

μιας ανάγκης και δεν στρέφονται στην αγορά άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι 

αφοσιωμένοι πελάτες, σε βάθος χρόνου, είναι αυτοί που οδηγούν μια επιχείρηση στην 

επιτυχία. Οι εταιρείες που έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό τους την αφοσίωση των 

πελατών τους προσαρμόζουν τις προσφορές τους συνεχώς, έτσι ώστε να καλύψουν 

τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και επιθυμίες τους.  

 

Η δημιουργία αφοσίωσης του πελάτη απέναντι στην επιχείρηση είναι πιο σημαντική 

από την βραχυχρόνια μεγιστοποίηση των εσόδων (Hayes & Miller, 2011). Έτσι, η 

ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται άμεσα με τη διατήρησή τους, δεδομένου ότι η 

ικανοποίηση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της πιστότητας των πελατών 

(costumer loyalty) (Kristensen et al., 2000; Westlund et al., 2001). Ο Reichheld 

(1996), διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές παραμένουν αφοσιωμένοι σε μία επιχείρηση, 
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λόγω της αξίας που λαμβάνουν από αυτήν και ότι η διαρκής προσπάθεια διατήρησή 

τους, από τη πλευρά της επιχείρησης, επιτυγχάνεται με τη συνεχή επαφή και 

επικοινωνία μαζί τους.  

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται συχνά από την 

ποιότητα που προσφέρει το προϊόν ή η υπηρεσία (Levesque & McDougall, 1996). Για 

το λόγο αυτό, η έρευνα για την ικανοποίηση του πελάτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τη μέτρηση της ποιότητας (East, 1997). Σε μελέτη των Levesque & McDougall 

(1996), διαπιστώθηκε ότι η απόδοση της παροχής υπηρεσιών, αποτέλεσαν εξαιρετικά 

σημαντικό κίνητρο για την ικανοποίηση των πελατών της λιανικής τραπεζικής στη 

Μεγάλη Βρετανία. 

 

Οι Parasuraman et al. (1985), στην έρευνά τους επισημαίνουν ότι, όταν η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών είναι υψηλή, τότε αυτή οδηγεί στην 

αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Ωστόσο, υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι 

διαφωνούν και υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση του πελάτη βασίζεται στο επίπεδο 

της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους οργανισμούς παροχής 

υπηρεσιών (Saravanan & Rao, 2007). 

 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και 

από την ακαδημαϊκή κοινότητα, στην ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση 

των πελατών. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ανώτερη ποιότητα υπηρεσιών, έχουν πιο 

ικανοποιημένους πελάτες (Gilbert et al., 2004) και προκειμένου να προσδιοριστούν 

τα επίπεδα ικανοποίησης, χρησιμοποιείται συχνά η μέτρηση της ποιότητας. Οι Kumar 

et al. (2009), υποστηρίζουν ότι η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών οδηγεί σε υψηλή 

ικανοποίηση και αυξάνει την αφοσίωση των πελατών.  

 

Οι Andaleeb & Conway (2006) προσδιόρισαν τους παράγοντες που μετρούν την 

ικανοποίηση των πελατών στον κλάδο της εστίασης. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν δευτερογενής και ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις, ώστε να 

σχεδιαστεί ένα ερευνητικό μοντέλο. Το δείγμα της έρευνας ήταν τυχαίο και 

πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι (ανάλυση παραγόντων και πολλαπλή 

παλινδρόμηση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ικανοποίηση των πελατών 
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επηρεάζεται περισσότερο από την ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των εργαζομένων 

των επιχειρήσεων, έπειτα από την τιμή και τέλος από την ποιότητα των 

προϊόντων/υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός και η εικόνα των επιχειρήσεων εστίασης, δεν 

είχαν σημαντική επίδραση στην ικανοποίηση.  

 

Αναμφισβήτητα, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις στους 

κλάδους παροχής υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η ποιότητα των 

υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζονται 

ως βασικοί παράγοντες, ώστε να δημιουργηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η 

διατήρηση των πελατών. 

 

 

3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών σε 

ένα ξενοδοχείο 

 

Η πλειοψηφία των ανώτατων στελεχών σε όλο τον κόσμο έχει εστιάσει το ενδιαφέρον 

της στην υιοθέτηση τριών κυρίαρχων σκοπών και στόχων (Rappaport,1992):  

1. τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,  

2. την αύξηση της συνολικής απόδοσης (προστιθεμένη αξία των μετοχών), και  

3. την αύξηση της παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας (efficiency). 

 

Κάθε επιχείρηση δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μακροπρόθεσμα, μόνο 

στην περίπτωση που τα έσοδα από τις πωλήσεις είναι μεγαλύτερα από το συνολικό 

κόστος (συνολικές εκροές), συμπεριλαμβανομένου και του κόστους κεφαλαίου. Το 

πλεονέκτημα αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την προσφορά προϊόντων ή 

υπηρεσιών με υψηλή αξία για τους καταναλωτές (υψηλή ποιότητα, καλύτερες 

υπηρεσίες μετά την πώληση, κ.λπ.), ή με χαμηλότερες τιμές, ή και τα δύο συγχρόνως 

(Rappaport, 1998). 

 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, που δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, είναι 

οι στρατηγικές τιμολόγησης, που θα πρέπει να ακολουθούν οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η τιμολόγηση θα πρέπει να ενισχύει τη θέση της 

επιχείρησης στην αγορά, να αυξάνει το μερίδιο αγοράς και να είναι βασισμένη σε 
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μακροχρόνια στρατηγική και όχι σε βραχυχρόνιες αποφάσεις (Enz, Canina & 

Lomanno, 2009; Forgacs, 2010). 

 

Η στρατηγική μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο 

την ικανοποίηση των πελατών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Πρέπει, λοιπόν, 

να υπάρχει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, ακόμη και μεταξύ των 

εργαζομένων του ξενοδοχείου. Αυτό θα βελτιώσει και τους ίδιους τους εργαζομένους, 

βοηθώντας τους να εντοπίσουν μόνοι τους τυχόν λάθη, μέσα από τις υποδείξεις και 

τις προτροπές των συναδέλφων τους (Paraskevas, 2001). 

 

Οι Lam και Zhang (1999) υποστηρίζουν ότι οι πελάτες γίνονται περισσότερο 

απαιτητικοί στον κλάδο του τουρισμού και ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό. Μεταξύ 

όλων των απαιτήσεων των πελατών, αυτή που ξεχωρίζει είναι η ποιότητα των 

υπηρεσιών, η οποία χαρακτηρίζεται ως ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την 

επιτυχία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και την ικανοποίηση των πελατών της 

(Grönroos, 1990; Parasuraman et al., 1988). 

 

Οι Holjevac et al. (2000) πραγματοποίησαν έρευνα σε ξενοδοχεία της Οπατία 

(Κροατία) με σκοπό να εξετάσουν τις κάρτες-φόρμες, όπου άφηναν οι επισκέπτες τα 

σχόλιά τους και μέσα από αυτή την διαδικασία να καταγραφεί η ικανοποίησή τους. 

Τα αποτελέσματα, λοιπόν, αυτής της μελέτης δείχνουν ότι το ποσοστό των πελατών 

που συμπληρώνουν τέτοιου είδους φόρμες είναι χαμηλό, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να βγει κάποιο σαφές συμπέρασμα. Πάντως, το γενικό συμπέρασμα της 

μελέτης είναι ότι η αποδοτικότητα της μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών με 

τέτοιες φόρμες εξαρτάται από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και το μόνο 

σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δοθεί κάποιο κίνητρο, ώστε οι πελάτες να 

συμπληρώνουν τις φόρμες αυτές. Τέλος, μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στην 

σχεδίαση και επιλογή των ερωτήσεων που θα απαρτίζουν αυτές τις φόρμες, για να 

μπορεί έπειτα να μετρηθεί η ικανοποίηση και να βγει ενα έγκυρο συμπέρασμα 

(Holjevac et al., 2000) 

 

Ο Heung, την ίδια χρονιά, μέτρησε τα επίπεδα ικανοποίησης των ταξιδιωτών σε 34 

ξενοδοχεία στο Χονγκ Κονγκ. Το δείγμα ήταν 203 Κινέζοι ταξιδιώτες και τα 
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αποτελέσματα έδειξαν ότι ήταν ικανοποιημένοι με τη διαθεσιμότητα των ανέσεων 

προσωπικής φροντίδας, την ησυχία των δωματίων, τη διαθεσιμότητα των τροφίμων 

και ποτών. Από την άλλη πλευρά, οι ερωτηθέντες ήταν δυσαρεστημένοι με τις 

εγκαταστάσεις αναψυχής και τις υπηρεσίες των αποσκευών. Τέλος, η ποιότητα των 

υπηρεσιών βρέθηκε να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη 

συνολική ικανοποίηση των πελατών και την πιθανότητα να επισκεπτούν ξανά το ίδιο 

ξενοδοχείο (Heung, 2000).   

 

Οι Reisig & Chandek (2001), υποστήριξαν ότι η ικανοποίηση των πελατών είναι ο 

τρόπος που ο πελάτης αντιλαμβάνεται την παροχή υπηρεσιών και μια λειτουργία που 

σχετίζεται με την προσδοκία του πελάτη. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό για τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εντοπίσουν τους παράγοντες της ικανοποίησης των 

πελατών και ότι διαφορετικοί πελάτες έχουν και διαφορετικές προσδοκίες. Αν η 

απόδοση της υπηρεσίας πληροί ή υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών, τότε οι 

πελάτες θα είναι ικανοποιημένοι (Reisig & Chandek, 2001).  

 

Πιο πρόσφατα, οι Poon & Low (2005) διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό να εξετάσουν 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση δυτικών ταξιδιωτών σε σύγκριση 

με ασιάτες ταξιδιώτες σε ξενοδοχεία της Μαλαισίας. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγιο με ερευνητικά ερωτήματα σε πενταβάθμια 

κλίμακα Likert, τα οποία μετρούσαν την ικανοποίηση των πελατών. Τα δεδομένα 

αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας λογισμικό SPSS και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

επίπεδα ικανοποίησης ήταν υψηλότερα στους δυτικούς ταξιδιώτες, σε σχέση με τους 

ασιάτες ταξιδιώτες και ότι και οι δύο ομάδες αντιλαμβάνονται τη φιλοξενία και την 

ποιότητα των υπηρεσιών ως ισχυρό παράγοντα ικανοποίησης  (Poon & Low, 2005). 

 

Αργότερα, ο Carev (2008), θεώρησε ως μείζον ζήτημα την επανάληψη των πιστών 

πελατών στις τουριστικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στα ξενοδοχεία. Έτσι, 

προσπάθησε να προσδιορίσει τον βαθμό που η ικανοποίηση μπορεί να καλλιεργήσει 

την πίστη των πελατών και την αφοσίωση. Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ήταν η 

συνέντευξη στους πελάτες του ξενοδοχείου και ειδικότερα τους ζητήθηκε να 

απεικονίσουν (βγάζοντας μία φωτογραφία) κάτι που τους ικανοποίησε ιδιαίτερα στο 

ξενοδοχείο και θα τους έκανε να το ξαναεπισκεπτούν. Από τα αποτελέσματα και τις 
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εικόνες που συλλέχτηκαν, η γενικότερη ατμόσφαιρα, κάποιες προσφερόμενες 

υπηρεσίες και το προσωπικό του ξενοδοχείου ήταν οι παράγοντες που ικανοποίησαν 

τους πελάτες της έρευνας (Carev, 2008). 

 

Την ίδια χρονιά, ο Hayes, πραγματοποίησε ποιοτική έρευνα σε ένα μεγάλο 

ξενοδοχείο της Σικελίας, θέλοντας να αξιολογήσει το επίπεδο ικανοποίησης των 

πελατών για κάθεμια από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, έγινε φανερό ότι η ικανοποίηση ήταν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό σύναρτηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν μεγάλη βάση στον παράγοντα 

ικανοποίηση γιατί αυτός θα αυξήσει και την εμπιστοσύνη, την πιστότητα και την 

θετική αξιολόγηση της επιχείρησης (Hayes, 2008). 

 

Οι Dominici & Guzzo (2010), σε συνέχεια της παραπάνω έρευνας, συμπέραναν, 

επίσης, ότι για να είναι επιτυχημένη μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, δεν αρκεί να 

προσελκύει νέους πελάτες, αλλά να επικεντρωθεί στη διατήρηση των υφιστάμενων 

και στην εξεύρεση αποτελεσματικών πολιτικών που θα δημιουργήσουν 

ικανοποιημένους πελάτες. 

 

Καθώς, λοιπόν, η μέτρηση και η αντίληψη της ικανοποίησης των πελατών έχει 

αποτελέσει ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο και αντικείμενο πολλών θεωρητικών 

προσεγγίσεων, έχουν εστιάσει την προσοχή τους και ερευνητές σε εθνικό επίπεδο. 

Έτσι, σε έρευνα των Βελισσαρίου & Γώγου (2009) χρησιμοποιηθήκε το μοντέλο 

SERVQUAL, ώστε να μετρηθεί η ικανοποίηση των πελατών σε 10 ξενοδοχεία της 

Λάρισας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πελάτες είναι γενικώς 

ικανοποιημένοι, όμως επισημαίνουν την αναγκαιότητα αναβάθμισης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα ξενοδοχεία πρέπει να γίνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικά και να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προσφέροντας 

επιπλέον παροχές στους πελάτες, αλλά και προβαίνοντας στον εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών (Βελισσαρίου & Γώγου, 2009). 

 

Το 2013, οι Forozia et al. πραγματοποίησαν έρευνα στη Μαλαισία, με σκοπό τη 

διερεύνηση της σχέσης της αντιληπτής αξίας, της ποιότητας των υπηρεσιών και της 
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προσδοκίας των πελατών, με την ικανοποίηση. Στην έρευνά τους διανεμήθηκαν 

συνολικά 300 ερωτηματολόγια σε επισκέπτες ξενοδοχείων, κατηγορίας τριών 

αστέρων, στην περιοχή Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Από αυτά τα 200 ήταν 

πλήρως απαντημένα, δεν παρουσίαζαν προβλήματα στην εισαγωγή και στην 

επεξεργασία τους και επομένως θεωρήθηκαν επεξεργάσιμα. Τα ευρήματα από τη 

μελέτη αυτή κατέδειξαν την ποιότητα των υπηρεσιών ως τον πιο σημαντικό 

παράγοντα που επιδρά στην ικανοποίηση του πελάτη (Forozia el al., 2013). 

 

Την ίδια χρονιά, διερευνήθηκε η σχέση της ικανοποίησης των πελατών με την 

ποιότητα των υπηρεσιών σε πέντε ξενοδοχεία, τεσσάρων αστέρων, στον Άγιο 

Μαυρίκιο. Αυτή η μελέτη στηρίχθηκε στις πέντε διαστάσεις του υποδείγματος 

SERVQUAL, αφορούσε κυρίως το προσωπικό και διερεύνησε τις προσδοκίες των 

πελατών και τα επίπεδα αντίληψης των υπηρεσιών αυτών. Τα αποτελέσματα αυτής 

της ποσοτικής αξιολόγησης έδειξαν ένα θετικό χάσμα μεταξύ προσδοκιών και 

αντίληψης των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών, με  το επίπεδο αντίληψης 

των πελατών να είναι ψηλότερα από τις προσδοκίες τους και τους περισσότερους 

πελάτες να είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα των υπηρεσιών (Srinivas & Padma, 

2013). 

 

Σε μία εποχή, παγκόσμιου ανταγωνισμού, πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

εφαρμόζουν στρατηγικές και τεχνικές μάρκετινγκ, ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους, 

με σκοπό να γίνουν ανταγωνιστικές και αποδοτικές και φυσικά να έχουν 

ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες. Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το 

προφίλ της εξεταζόμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης, θα παρατεθεί η  

χρησιοποιούμενη μεθοδολογία, το ερευνητικό μοντέλο με τις ερευνητικές υποθέσεις  

και ο τρόπος συλλογής των στοιχείων. 
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Κεφάλαιο 4 

Ερευνητικό Μοντέλο και Μεθοδολογία Έρευνας 

 

 

 

4.1 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Ο βασικός άξονας της έρευνας είναι κατά πόσο επηρεάζεται και σε τι βαθμό έντασης 

η συνολική ικανοποίηση από παράγοντες, όπως η ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, η τιμή, η αξιοπιστία, η διαθεσιμόητα, η άνεση-ευκολία και κάποια άλλα 

επιμέρους στοιχεία. Για το λόγο αυτό, συντάχθηκαν έξι ερευνητικές υποθέσεις, οι 

οποίες παρουσίαζονται παρακάτω. 

 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, η διατήρηση 

των πελατών και η απορρόφηση νέων, μέσω της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, 

αποτελεί βασικό στόχο κάθε επιχείρησης και ιδιαίτερα εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία υπηρεσιών.  

 

Η προσφορά υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας, οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας, 

καθώς και στην δυνατότητα μεγαλύτερης χρέωσης της προσφερόμενης υπηρεσίας. Οι 

Berry et al. (1994) αναφέρουν ότι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών από μια εταιρία 

είναι μια στρατηγική κέρδους, επειδή οδηγεί σε περισσότερους νέους πελάτες, σε 

λιγότερους χαμένους πελάτες, περισσότερη απομόνωση από τον ανταγωνισμό των 

τιμών και λιγότερα λάθη. 

 

Είναι λοιπόν προφανής η σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις συγχέεται με την ικανοποίηση των πελατών. Η σχέση μεταξύ των δύο 

αυτών εννοιών έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε ένα ευρύ φάσμα της 

βιβλιογραφίας του μάρκετινγκ οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ποιότητα υπηρεσιών 

και ικανοποίηση αποτελούν εννοιολογικά διακριτές αλλά στενά συσχετιζόμενες 

έννοιες, χωρίς να αποσαφηνιστεί η σχέση αιτίας-αιτιατού. Βάσει των 
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προαναφερόμενων διαπιστώσεων της βιβλιογραφικής επισκόπησης καταλήγουμε 

στην ακόλουθη ερευνητική υπόθεση. 

 

Υπόθεση 1: 

Η1: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με την ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών 

 

Επίσης, στη σημερινή εποχή, οι πελάτες είναι πολύ απαιτητικοί και αναζητούν 

επιχειρήσεις που θα τους προσφέρουν τις περισσότερες και διαφορετικές υπηρεσίες 

και προϊόντα. Έτσι, μετατρέπονται σε πιο ικανοποιημένους πελάτες, όσο η 

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα, στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν από την πλευρά των 

επιχειρήσεων είναι ποικίλες και αφορούν ανέσεις προσωπική φροντίδας, ησυχία κατά 

τη διαμονή, διαθεσιμότητα σε τρόφιμα και ποτά και άλλα. Βάσει των 

προαναφερόμενων διαπιστώσεων της βιβλιογραφικής επισκόπησης καταλήγουμε 

στην ακόλουθη ερευνητική υπόθεση. 

 

Υπόθεση 2: 

Η2: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με τη διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών  

 

Επιπρόσθετα, η εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, τα 

άνετα και ευρύχωρα δωμάτια και το εύκολο, στη χρήση του, σύστημα κρατήσεων, 

είναι κάποιες λεπτομέρειες που οι πελάτες των ξενοδοχείων δίνουν ιδιαίτερη βάση. 

Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες είναι εύκολα προσβάσιμες και δεν είναι εκτεταμένο 

το χρονικό διάστημα για τη λήψη της υπηρεσίας.  

 

Υπόθεση 3: 

Η3: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με την προσβασιμότητα και 

ευκολία 

 

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση, για να έχει ικανοποιημένους πελάτες, θα πρέπει να 

αποδίδει τη σωστή υπηρεσία από την πρώτη στιγμή. Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει 
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να τηρεί τις υποσχέσεις της. Πιο συγκεκριμένα, η αξιοπιστία αυτή  περιλαμβάνει την 

ακρίβεια πληρωμών, τη σωστή καταγραφή στοιχείων και την απόδοση της 

εξυπηρέτησης την προκαθορισμένη ώρα. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και 

προστασία στους χώρους του ξενοδοχέιου.  

 

Υπόθεση 4: 

Η4: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με την αξιοπιστία και ασφάλεια 

 

Η ικανοποίηση των πελατών εξαρτάται, τέλος, και από κάποια επιμέρους στοιχεία της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, ένας 

πελάτης θα μείνει ικανοποιημένος από κάποια ξενοδοχειακή επίχειρηση που 

επισκέφτηκε όταν τα δωμάτια και οι υπόλοιποι χώροι είναι καθαροί, όταν οι 

εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες και φυσικά όταν παράλληλα με το προσφερόμενο 

ξενοδοχειακό προϊόν απολαμβάνει και καλή ποιότητα φαγητού μέσα στην 

επιχείρηση, ώστε να μην χρειάζεται να αναζητά αλλού την ικανοποίησή του.   

 

Υπόθεση 5: 

Η5: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με κάποια άλλα στοιχεία των 

προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών  

 

Οι παραπάνω υποθέσεις (Η1- Η5) συνθέτουν το ερευνητικό μοντέλο της παρούσας 

έρευνας, στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. 

 

 

4.2 Ερευνητικό μοντέλο  

 

Το Σχεδιάγραμμα 1 απεικονίζει το ερευνητικό μοντέλο αυτής της διατριβής. Το 

μοντέλο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο πέντε μεταβλητές (Ποιότητα 

προσφερόμενων υπηρεσιών, Διαθεσιμότητα υπηρεσιών, Προσβασιμότητα και 

ευκολία, Αξιοπιστία και ασφάλεια, Άλλα στοιχεία των προσφερόμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων) επιδρούν και επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών της 

υπό μελέτη ξενοδοχειακής επιχείρησης.  
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Πιο αναλυτικά, το ερευνητικό μοντέλο αποτελείται από μία εξαρτημένη μεταβλητή 

(ικανοποίηση πελατών) και πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές, που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω. Καθεμία από τις έξι αυτές μεταταβλητές χαρακτηρίζεται από κάποιους 

παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες καθορίστηκαν βάσει της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, που παρατέθηκε πιο πάνω και θα μελετηθεί κατά πόσο επηρεάζουν ή 

όχι την ικανοποίηση και κατά πόσο συσχετίζονται μεταξύ τους. 

 

Πολλά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να μετρήσουν την 

ικανοποίηση των πελατών και να δείξουν από ποιούς παράγοντες επηρεάζεται. Η 

παρούσα έρευνα εξετάζει κατά πόσο κάποιες μεταβλητές επηρεάζουν ή όχι την 

ικανοποίηση των πελατών και κατά πόσο συσχετίζονται με αυτήν και μεταξύ τους. 

Το κεντρικό θέμα, λοιπόν, αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση της θετικής σχέσης των 

παραγόντων με την ικανοποίηση των πελατών και από ποιον παράγοντα επηρεάζεται 

περισσότερο η ικανοποίηση.  

 

Σχεδιάγραμμα 1: Το Ερευνητικό Μοντέλο 
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4.3 Το προφίλ της επιχείρησης (https://el.wikipedia.org/wiki)
 
   

 

Το Πόρτο Καρράς (Porto Carras Grand Resort) είναι ξενοδοχειακό συγκρότημα που 

βρίσκεται στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα. Βρίσκεται σε απόσταση 

περίπου 120 χιλιομέτρων νοτιο-ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Το συγκρότημα 

περιλαμβάνει τρία ανακαινισμένα ξενοδοχεία πολυτελείας, το Μελίτων, το Σιθωνία και 

το Village Inn.  

 

Το Porto Carras Grand Resort, το πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, 

βραβευμένο εννέα φορές από το Conde Nast Traveller, αποτελείται από μία επιβλητική, 

παγκοσμίου φήμης Βίλα, ένα πολυτελές Καζίνο και δύο Κέντρα Θαλασσοθεραπείας και 

Spa. Επιπλέον, διαθέτει ένα διεθνών προδιαγραφών γήπεδο Golf 18 οπών, μία ιδιωτική 

Μαρίνα με 315 θέσεις ελλιμενισμού, το μεγαλύτερο και ένα από τα καλύτερα 

εξοπλισμένο Συνεδριακό Κέντρο της Βόρειας Ελλάδος, Ιππικό Όμιλο, Tennis Club 

εννέα γηπέδων, Καταδυτικό Όμιλο, Ναυτικό Όμιλο και επίσης το μεγαλύτερο 

βιολογικό αμπελώνα της Ελλάδος.  

 

Το συγκρότημα επίσης περιλαμβάνει 3 ελικοδρόμια και 2 υδατοδρόμια. Χτίστηκε τη 

δεκαετία του 1970 από τον εφοπλιστή Ιωάννη Καρρά. Η μελέτη έγινε αρχικά από τον 

αρχιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους, οποιος όμως πέθανε το 1969. Tον Ιούνιο του 2003 

φιλοξένησε τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρουσιάστηκε το 

προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου το ξενοδοχείο 

πολιορκήθηκε από χιλιάδες διαδηλωτών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχετικά 

σοβαρά επεισόδια στον γύρω χώρο. Κάθε χρόνο διοργανώνονται ιστιοπλοϊκοί αγώνες 

ενώ κάθε καλοκαίρι λαμβάνει χώρα το ομώνυμο Φεστιβάλ με πλήθος καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων (http://www.portocarras.com/el/). 

 

 

4.4 Συλλογή στοιχείων και Μέθοδος μέτρησης 

 

Έπειτα από εξονυχιστική ανάλυση των δευτερογενών στοιχείων που ανέλυαν και 

ερευνούσαν το ίδιο θέμα, κρίθηκε απαραίτητη η πραγματοποίηση ποσοτικής 

εξερευνητικής έρευνας, με ποσοτικά πρωτογενή στοιχεία. Για τις ανάγκες της έρευνας 
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συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα από πελάτες της ξενοδοχειακής επιχείρησης ''Porto 

Carras Grand Resort''. 

 

Για την πιο άμεση συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, επιλέχθηκε η μέθοδος του 

σχεδιασμού ερωτηματολογίου, οπότε συντάχθηκε ερωτηματολόγιο 30 ερωτήσεων, με 

απαντήσεις πολλαπλής επιλογής ή πενταβάθμιας κλίμακας Likert, όπου ο ερωτώμενος 

καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με μια σειρά προτάσεων, 

σχετικά με το αντικείμενο που πραγματεύεται η έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε μια τυποποιημένη κλίμακα μέτρησης Likert, με ακραίες απαντήσεις 

''1 = Διαφωνώ απόλυτα'' και ''5 = Συμφωνώ απόλυτα''.  

 

Έπειτα, η  μέθοδος διανομής και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που κρίθηκε 

προτιμότερη είναι εκείνη που θα ήταν πιο αποδοτική, άμεση και ασφαλής. Έτσι, 

συντάχθηκε το εν λόγω ερωτηματολόγιο και συμπληρώθηκε από τον εκάστοτε πελάτη 

αυτοπροσώπως, την ώρα της αποχώρησής του από το ξενοδοχείο. Αφού συλλέχθηκε 

ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός απαντημένων ερωτηματολογίων, διαπιστώθηκε ότι 

αυτός ο τρόπος έρευνας αποτέλεσε την πιο κατάλληλη επιλογή. 

 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη χρειαστεί οι 

συμμετέχοντες να καταναλώσουν πολύ χρόνο και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

από τους πελάτες, χρονομετρήθηκε σε τέσσερα (4) λεπτά της ώρας, κατά μέσο όρο. 

Από την έρευνα συγκεντρώθηκαν εκατόν ογδόντα δύο (182) ερωτηματολόγια, πλήρως 

συμπληρωμένα, επεξεργάσιμα και αξιοποιήσιμα.  

 

Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS 21 (Statistical Package for 

Social Sciences). Πιο συγκεκριμένα από τα συμπληρωμένα, από τους πελάτες, 

ερωτηματολόγια, εξήχθησαν οι απαντήσεις σε μορφή υπολογιστικού φύλου excel και 

στη συνέχεια τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο 

SPSS 21. Από το στατιστικό πακέτο εξήχθησαν τα δεδομένα, τόσο με μορφή πινάκων, 

όσο και με μορφή διαγραμμάτων 
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Πίνακας 1: Κλίμακες μέτρησης με βάση την βιβλιογραφία 

Μεταβλητή Πηγή Παράγοντες 

1.Ικανοποίηση 

Poon & Low, 

2005 

Heung, 2000 

 

1. Είμαι ικανοποιημένος/η με τα προσφερόμενα 

προϊόντα/υπηρεσίες 

2. Είμαι ικανοποιημένος/η με τις εγκαταστασεις 

και τους χωρους της επιχείρησης 

3. Είμαι ικανοποιημένος/η από την τιμολογιακή 

πολιτική της επιχείρησης  

4. Είμαι ικανοποιημένος/η με τη φιλοξενία 

5. Είμαι ικανοποιημένος/η με τη γενικότερη 

εικόνα της επιχείρησης 

2.Ποιότητα 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών 

Heung, 2000 

Akbaba, 2006 

Oh, 1999 

1. Υπήρχε ευελιξία υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις μου 

2. Το προσωπικό του ξενοδοχείου ήταν ευγενικό 

και φιλικό 

3. Υπήρχε σωστή λειτουργία-εξυπηρέτηση της 

ρεσεψιόν του ξενοδοχείου 

4. Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό του 

ξενοδοχείου ήταν άμεση 

3. Διαθεσιμότητα 

υπηρεσιών 

Heung, 2000 

Akbaba, 2006 

Poon & Low, 

2005 

1. Υπήρχαν υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας 

2. Υπήρχε παροχή υπηρεσιών για πελάτες με 

ειδικές ανάγκες  

3. Υπήρχε Room service (υπηρεσία δωματίου) 

4. Προσβασιμότητα 

και Ευκολία 

Pizam & Ellis, 

1999 

Heung, 2000 

Akbaba, 2006 

 

1. Η πρόσβαση στο ξενοδοχείο ήταν εύκολη 

2. Τα δωμάτα ήταν άνετα και ευρύχωρα  

3. Το σύστημα και η πολιτική των κρατήσεων 

ήταν εύκολα 

4. Υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε όλες τις 

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 

5. Αξιοπιστία και 

Ασφάλεια 

Oh, 1999 

Heung, 2000 

Poon & Low, 

2005 

Barsky, 1992 

 

1. Υπήρχε ασφάλεια και προστασία στους 

χώρους του ξενοδοχείου 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν ίδιες με τις 

υποσχόμενες  

3. Οι οικονομικές συναλλαγές ήταν 

αξιόπιστες/ασφαλείς 

6. Άλλα στοιχεία των 

προσφερόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών 

Choi & Chu, 2000 

Heung, 2000 

Akbaba, 2006 

1. Τα δωμάτια και οι λοιποί χώροι ήταν καθαρά 

2. Οι εγκαταστάσεις ήταν σύγχρονες  

3. Η ποιότητα του φαγητού ήταν ικανοποιητική 

4. Υπήρχε ποικιλία παρεχόμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων 
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Κεφάλαιο 5: Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

 

 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

 

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν, σειρά έχει η επεξεργασία 

και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Για το λόγο αυτό, παρέχονται 

περιγραφικά στοιχεία και γραφήματα, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τη στατιστική 

ανάλυση που προσφέρει το λογισμικό πακέτο SPSS 21 (Statistical Package for Social 

Sciences). Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, απαντήθηκαν 180 ερωτηματολόγια 

από πελάτες του ξενοδοχείου ''PORTO CARRAS GRAND RESORT'', στον χώρο του 

ξενοδοχείου, κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο (2017). 

 

Συνοψίζοντας, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 182 πελάτες της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης ''PORTO CARRAS GRAND RESORT''. Πιο συγκεκριμένα, στο δείγμα 

φαίνεται να επικρατούν οι γυναίκες, αφού είναι περισσότερες από από τους άνδρες  

(45% άνδρες έναντι 55% γυναίκες) (Σχεδιάγραμμα 2).  

 

 

Σχεδιάγραμμα 2: Το δείγμα της έρευνας χωρισμένο ανάλογα με το φύλο 
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Επίσης, οι επικρατέστερες ηλικίες είναι αυτές των 35-44 και 25-34 ετών, οι οποίες 

συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του δείγματος, 33% και 31% αντίστοιχα. Έπονται οι 

ηλικίες 18-24 ετών (14%), οι 45-54 (12%). Μικρά ποσοστά συγκεντρώνουν οι πολύ 

μεγάλες ηλικίες 55-64 ετών και 65 ετών και άνω (6% και 4% αντίστοιχα) 

(Σχεδιάγραμμα 3). 

 

 

Σχεδιάγραμμα 3: Το δείγμα της έρευνας χωρισμένο ανάλογα με την ηλικία 

 
 

 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων (Σχεδιάγραμμα 4), το 57% από 

αυτούς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 20% απόφοιτοι Λυκείου, το 17% κατέχει κάποιο 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και μόλις το 6% του δείγματος είναι απόφοιτοι 

Γυμνασίου. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών του δείγματος είναι 

έγγαμοι (75%). Από τους υπόλοιπους, το 22% είναι άγαμοι και μόλις το 3% είναι 

''διαζευγμένοι/η ή χήροι/ε'' (Σχεδιάγραμμα 5). 
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Σχεδιάγραμμα 4: Το δείγμα της έρευνας χωρισμένο ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

 
 

 

 

Σχεδιάγραμμα 5: Το δείγμα της έρευνας χωρισμένο ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

45 

Οι ερωτηθέντες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 74%, επισκέπτονται το ξενοδοχείο 

για αναψυχή/διασκέδαση/διακοπές. Το υπόλοιπο 26% αποτελείται από αυτούς που 

επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο για επαγγελματικούς λόγους (16%) και όσους 

επικαλέστηκαν άλλους λόγους (10%) (Σχεδιάγραμμα 6). 

 

 

Σχεδιάγραμμα 6: Το δείγμα της έρευνας χωρισμένο ανάλογα με τους λόγους επίσκεψης  

 

 
 

 

 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, που ενδιαφέρει πολύ τους μανατζερς και μάρκετερς, 

είναι ο τρόπος που οι υπάρχοντες ή δυνητικοί πελάτες μίας τουριστικής επιχείρησης 

κάνουν κράτηση σε αυτήν. Στην περίπτωση του ''PORTO CARRAS GRAND 

RESORT'' οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα έκαναν κράτηση μέσω 

ταξιδιωτικού γραφείου (47%). Επίσης, το 24% απάντησε ότι μέσω ίντερνετ έκανε 

κράτηση στο ξενοδοχείο (διαδικτυακή κράτηση) και το 17% έκανε τηλεφωνική 

κράτηση. Τέλος, σημαντικό ήταν και το ποσοστό (12%) που βρέθηκαν στην περιοχή 

και  προτίμησαν να κάνουν επι τόπου κράτηση δωματίου (Σχεδιάγραμμα 7). 
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Σχεδιάγραμμα 7: Το δείγμα της έρευνας χωρισμένο ανάλογα με τον τρόπο κράτησης 

 

 
 

 

Τέλος, χαρακτηριστικό είναι ότι το 57% του δείγματος έχει επισκεφτεί το ξενοδοχείο 

και στο παρελθόν, γεγονός που είναι πολύ θετικό για το βαθμό ικανοποίησής τους από 

την επιχείρηση (Σχεδιάγραμμα 8). 

 

Σχεδιάγραμμα 8: Επίσκεψη στο ξενοδοχείο στο παρελθόν 
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5.2 Μέτρηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας (δείκτης Cronbach’s 

Alpha) 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η ανάλυση του πρώτου μέρους της έρευνας, σειρά έχει η 

διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών του δείγματος.  

 

Αρχικά, στο παρόν κεφάλαιο ελέγχεται η εσωτερική συνοχή κάθε παράγοντα, με τη 

χρήση του δείκτη α του Cronbach. Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1 (τιμές 

μεγαλύτερες του 0,5 είναι απαραίτητες), ενώ αν ο δείκτης είναι πάνω από 0,7 αυτό 

σημαίνει ότι έχουμε υψηλού βαθμού αξιοπιστία για τον ελεγχόμενο παράγοντα. 

 

Παράγοντες που μειώνουν την αξιοπιστία μπορεί να είναι:  

 Λάθη στη συμπλήρωση του τεστ 

 Απαντήσεις στη τύχη (πχ σε ερωτήματα τύπου σωστό/λάθος) 

 Μικρός αριθμός παραγόντων  

 Παράγοντες που δεν είναι ξεκάθαροι και μπορούν να μπερδέψουν τους 

συμμετέχοντες  

 Οδηγίες που δεν είναι ακριβείς και ξεκάθαρες 

 Σφάλμα που οφείλεται στους συμμετέχοντες (π.χ επίδράσεις διάθεσης, 

κινήτρων, κούραση, πλήξη κλπ) 

 Χαμηλή εγκυρότητα όψης (face validity) 

 Μεταβολές στις συνθήκες  

 Διακυμάνσεις στη διάθεση, στα κίνητρα συμμετοχής κλπ 

 

Πιθανά Προβλήματα:  

1. Μικρό μέγεθος δείγματος. Για τον καλύτερο υπολογισμό του δείκτη αξιοπιστίας και 

την ελαχιστοποίηση του σφάλματος απαιτούνται μεγάλα δείγματα. 

2. Χρήση μη αντιπροσωπευτικών και μη κατάλληλων δειγμάτων 

3. Αγνόηση της εγκυρότητας της κλίμακας υπό κατασκευή. Κάποιοι παράγοντες μπορεί 

να συσχετίζονται συμπτωματικά μεταξύ τους και συνεπώς να προκύπτει υψηλός 

δείκτης αξιοπιστίας, αλλά σαν σύνολο η κλίμακα να μη μετράει την έννοια που μας 

ενδιαφέρει.   

4. Προσπαθώντας να καταλήξουμε σε μία κλίμακα με υψηλή αξιοπιστία υπάρχει ο 

κίνδυνος να καταλήξουμε με πολύ λίγους παράγοντες. Όταν ενδιαφερόμαστε να 
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κατασκευάσουμε μια κλίμακα είναι συνετό να έχουμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο που να 

μας κατευθύνει, και να αποφεύγουμε την τεχνική του ''ψαρέματος'' των δεδομένων.  

5. Μπορεί  να υπάρχει μία πολύ καλή διερευνητική ανάλυση παραγόντων, και παρόλα 

αυτά να μην καταλήξουμε σε μία αξιόπιστη κλίμακα.  

 

Στην παρούσα ανάλυση, η εσωτερική συνοχή κάθε παράγοντα θεωρείται, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του δείκτη Cronbach’s Alpha, αξιόπιστη, αφού κάθε παράγοντας που 

εξετάστηκε έχει τιμή δείκτη άνω του 0,7 και ιδιαίτερα οι παράγοντες 1, 2, 3 και 4 έχουν 

ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, όπως παρατηρείται (άνω του 0,8). Αυτές οι υψηλές 

τιμές του δείκτη δείχνουν υψηλή αξιοπιστία, με την έννοια της εσωτερικής συνέπειας, 

της υποκλίμακας (Πίνακας 1). Επίσης, ο δείκτης Cronbach’s Alpha συνολικά για όλες 

τις μεταβλητές είναι πάρα πολύ υψηλός (0,929) 

 

Πίνακας 2: Τα αποτελέσματα του δείκτη Cronbach’s Alpha 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,929 23 

 

  

Cronbach's 

Alpha 

 

N of Items 

 

1 Ικανοποίηση 0,822 5 

2 
Ποιότητα προσφερόμενων 

υπηρεσιών 
0,835 4 

3 Διαθεσιμότητα υπηρεσιών,  0,830 3 

4 

 

Προσβασιμότητα και 

ευκολία, 
0,841 4 

5 Αξιοπιστία και ασφάλεια, 0,756 3 

6 

Άλλα στοιχεία των 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων 

0,787 4 
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Ενδεικτικές τιμές του δείκτη αξιοπιστίας: 

 < 0,6 η κλίμακα είναι αναξιόπιστη 

 0,6 το ελάχιστο αποδεκτό όριο (μη αποδεκτό για κλίμακες με πολλά items-

προτάσεις) 

 0,6 >0,7 επαρκές,  αλλά όχι καλό  

 0,7 >0,8 καλύτερο 

 >0,95 πολύ υψηλή αξιοπιστία (μάλλον σπάνιο) 

 

 

5.3 Ανάλυση συσχέτισης (Correlation analysis) 

 

Συντελεστής Συσχέτισης Pearson Είναι ένα αριθμητικό μέτρο ή δείκτης του μεγέθους 

της συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων τιμών. Κυμαίνεται σε μέγεθος από +1.00 μέχρι -

1.00 περνώντας και από το 0.00. 

 

Το πρόσημο ''+'' σημαίνει θετική συσχέτιση - δηλαδή, Οι Τιμές μιας μεταβλητής 

αυξάνονται όταν αυξάνονται και της άλλης.  

Ένα πρόσημο ''_'' σημαίνει αρνητική συσχέτιση - δηλαδή, οι τιμές μιας μεταβλητής 

αυξάνονται καθώς μειώνονται της άλλης.  

 

Συντελεστής συσχέτισης 1.00 σημαίνει μια τέλεια συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Με άλλα λόγια, ένα γράφημα διασποράς των δύο μεταβλητών θα δείξει 

ότι όλα τα σημεία προσαρμόζονται απόλυτα σε μια ευθεία γραμμή.  

 

Τιμή 0.00 σημαίνει ότι τα σημεία του γραφήματος διασποράς είναι κατανεμημένα 

τυχαία γύρω από οποιοδήποτε ευθεία σχεδιαστεί ή εί ναι διατεταγμένα έτσι ώστε να 

πλησιάζουν κάποια καμπύλη.  

 

Ένας συντελεστής συσχέτισης -0.5 σημαίνει ότι υπάρχει μια μέτρια αρνητική γραμμική 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

 

Αν και στην πραγματικότητα σχέσεις της τάξης του 0.80 είναι δύσκολο να 

παρατηρηθούν, όταν συμβαίνει αυτόδημιουργείται και ένας θεωρητικός 

προβληματισμός: Μήπως αυτέςοι δύο μεταβλητές που συσχετίζονται κατά 0.80 



 

 

50 

μετρούν το ίδιοθεωρητικά αντικείμενο/φαινόμενο; Επομένως, οι πολύ δυνατές σχέσεις 

θέλουν προσοχή στην αξιολόγηση και στην ερμηνεία τους. 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r είναι ο κατάλληλος (παραμετρικός) στατιστικός 

δείκτης προκειμένου να αξιολογηθεί αν υπάρχει συνάφεια μεταξύ δύο μεταβλητών 

(π.χ., ωρών διαβάσματος και επίδοσης). Με τον όρο παραμετρικός αναφερόμαστε σε 

μια σειρά στατιστικών δεικτών που ικανοποιούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν 

αυτές οι προϋποθέσεις ''απουσιάζουν'', τότε γίνεται χρήση μη-παραμετρικών 

στατιστικών δεικτών, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από την τήρηση ή “καταπάτηση” των 

προϋποθέσεων.  

 

Για τον συντελεστή συσχέτισης Pearson r οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 

 οι μεταβλητές πρέπει να είναι συνεχείς σε κλίμακα ίσων διαστημάτων και να 

κατανέμονται κανονικά  

 να υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αυτό που απαιτείται 

για την ανίχνευση των σχέσεων, είναι να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών για όλα τα επίπεδά τους. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει η μία να 

μεγαλώνει και η άλλη και το αντίθετο. 

 

Το SΡSS μπορεί να δώσει τη στατιστική σημαντικότητα ως μια ακριβή τιμή ή ως ένα 

από τα συμβατικά επίπεδα κρίσιμης σημαντικότητας (critical significance) για 

παράδειγμα, 0.05 και 0.01. 

 

Στον Πίνακα 2 σημειώνονται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας 

(αναγράφονται μόνο όσες συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%). Έτσι, μπορεί να διακρίνει κανείς ότι ''η ικανοποίηση των 

πελατών-τουριστών'' παρουσιάζει πολύ μεγάλη συσχέτιση με την ''ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών'' (Pearson Correlation=0,76) σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 0,01. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι, όσο αυξάνεται η ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, τόσο αυξάνεται και ικανοποίηση που αποκομίζει ο 

πελάτης-τουρίστας. Είναι, στη ουσία, ο σημαντικότερος από τους πέντε παράγοντες που 

θέσαμε και επηρεάζουν την ικανοποίηση. 
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις μεταβλητών (Correlations) 
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1 Ικανοποίηση 1      

2 

Ποιότητα 

προσφερόμεν

ων 

υπηρεσιών 

0,76* 1     

3 

Διαθεσιμότη

τα 

υπηρεσιών 

 

0,34* 0,33* 1    

4 

 

Προσβασιμό

τητα και 

ευκολία 

0,65* 0,58* 0,21* 1   

5 

Αξιοπιστία 

και ασφάλεια 

 

0,64* 0,57* 0,41* 0,72* 1  

6 

Άλλα 

στοιχεία των 

προσφερόμεν

ων 

υπηρεσιών/π

ροϊόντων 

0,68* 0,36* 0,32* 0,58* 0,55* 1 

 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

 

 

Έπειτα, υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης και της μεταβλητής ''άλλα 

στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων'' (Pearson Correlation=0,68) σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01. Η θετική συσχέτιση σημαίνει ότι όσο ο 

πελάτης-τουρίστας απολαμβάνει τα επιμέρους αυτά στοιχεία (καθαρά δωμάτια, 

σύγχρονες εγκαταστάσεις, ποικιλία στο φαγητό κλπ), τόσο βελτιώνεται και η 

ικανοποίησή του.  

 

Στη συνέχεια παρατηρεί κανείς ότι η ''προσβασιμότητα και ευκολία'' (Pearson 

Correlation=0,65) συσχετίζεται σχεδόν με την ίδια ένταση με την ικανοποίηση των 

πελατών, όσο και η ''αξιοπιστία και ασφάλεια'' (Pearson Correlation=0,64).  
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Περνώντας σε πιο αδύναμες συσχετίσεις, η ''διαθεσιμότητα των υπηρεσιών'' έπεται με 

Pearson Correlation=0,34, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα δεν είναι και τόσο 

σημαντικός παράγοντας για την ικανοποίηση των πελατών.  

 

Τέλος, αφού παρουσιάστηκαν οι συχετίσεις όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών με την 

ικανοποίηση, υπάρχουν και κάποιες σημαντικές συσχετίσεις των ανεξάρτητων 

μεταβλητών και αποτυπώνονται στο Πίνακα 2. Για παράδειγμα, η ''αξιοπιστία και 

ασφάλεια'' συσχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ''προσβασιμότητα και ευκολία'', 

με Pearson Correlation=0,72. 

 

Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης (Correlation 

analysis) παρατηρούμε ότι όλοι οι παράγοντες συσχετίζονται θετικά με την 

ικανοποίηση των πελατών, γεγονός που σημαίνει ότι όσο αυξάνονται οι παράγοντες 

αυτοί, τόσο θα αυξάνεται και η ικανοποίηση.  

 

Τέλος, ο σημαντικότερος παράγοντας, που επηρεάζει περισσότερο την ικανοποίηση, 

είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Έπονται οι υπόλοιποι με την εξής 

σειρά: ''άλλα στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, ''προσβασιμότητα 

και ευκολία'', ''αξιοπιστία και ασφάλεια'' και ο παράγοντας που επηρεάζει-συσχετίζεται 

λιγότερο με την ικανοποίηση είναι η ''διαθεσιμότητα των υπηρεσιών''. 

 

 

5.4 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Regression analysis) 

 

Η Γραμμική Παλινδρόμηση αποτελεί μία στατιστική μέθοδο η οποία αποσκοπεί στον 

προσδιορισμό ενός μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή / ερμηνεία / πρόβλεψη 

των τιμών ενός χαρακτηριστικού (μεταβλητής) σε σχέση με τις τιμές ενός πλήθους 

άλλων χαρακτηριστικών (μεταβλητών). 

Το πιο απλό προβλεπτικό μοντέλο είναι η ανάλυση παλινδρόμησης (regression 

analysis), η οποία αποτελεί φυσική επέκταση του συντελεστή συσχέτισης. Οι διαφορές 

με το συντελεστή συσχέτισης είναι οι εξής: 

 χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των τιμών ορισμένων μεταβλητών και 
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 παρέχεται η δυνατότητα συνεκτίμησης περισσοτέρων από δύο ανεξάρτητων 

μεταβλητών 

 

Μοντέλα παλινδρόμησης που περιέχουν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές 

ονομάζονται μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression models). 

 

Αναλυτικότερα για την εφαρμογή της ΠΓΠ πρέπει ναι ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις:  

 Η εξαρτημένη μεταβλητή πρέπει ναι είναι συνεχής (ποσοτικής, Scale και να 

ακολουθεί την Κανονική Κατανομή με σταθερή διακύμανση.  

 Οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να είναι είτε συνεχείς, είτε κατηγορικές. 

Στην περίπτωση κατηγορικών μεταβλητών αυτές εισάγονται στο μοντέλο με 

μορφή ψευδομεταβλητών  

 Η κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή πρέπει να συνδέεται γραμμικά με την 

εξαρτημένη μεταβλητή.  

 Οι ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει ναι είναι ισχυρά συσχετισμένες με την 

εξαρτημένη μεταβλητή ενώ μεταξύ τους πρέπει ναι μην εμφανίζουν ισχυρή 

συσχέτιση.  

 Τα λάθη πρέπει ναι είναι τυχαία με σταθερή διακύμανση.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται σε βάθος οι πέντε ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα:  

    Η1: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με την ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Η2: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με τη διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών  

 Η3: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με την προσβασιμότητα 

και ευκολία 

 Η4: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με την αξιοπιστία και 

ασφάλεια 

 Η5: Η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά με κάποια άλλα στοιχεία 

των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών  

 

Για αυτές τις πέντε υποθέσεις πραγματοποιήθηκε πολλαπλή παλινδρόμηση αναλύοντας 

τη σχέση της ικανοποίησης των πελατών-τουριστών με τις υπόλοιπες μεταβλητές.  
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Στον πίνακα της ''ανάλυσης διακύμανσης'' (ANOVA) αξιολογείται η πιθανότητα ο 

συντελεστής συσχέτισης r ή ο συντελεστής R
2
 να είναι στατιστικώς σημαντικά 

διαφορετικοί από το μηδέν. 

 

Ο πίνακας ανάλυσης διασποράς (ANOVA) δίνεται παρακάτω. Ο έλεγχος της υπόθεσης 

Η0: b1=b2=b3=b4=b5=0 στο πολλαπλό μοντέλο γίνεται μέσω του F-τεστ. Το 

συγκεκριμένο τεστ δίνει p-value=0,00 και επομένως απορρίπτουμε την συγκεκριμένη 

υπόθεση, απορρίπτουμε δηλαδή την υπόθεση ότι η ικανοποίηση των πελατών είναι 

ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες μεταβλητές. Εξάλλου, παραπάνω είδαμε ότι οι όλες 

μεταβλητές, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, επηρεάζουν την ικανοποίηση των 

πελατών.  

 

Από την ανάλυση αποδείχτηκε ότι οι μεταβλητές που θέσαμε, εξηγούν το 61% 

(Adjusted R Square=0,610) της συνολικής διακύμανσης της ικανοποίησης των 

πελατών-τουριστών (Πίνακας 3). Επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι το μοντέλο της 

πολλαπλής παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό με F=56,96 και p-value=0,00 σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 (Πίνακας 4). 

 

 

Πίνακας 4: Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,788 0,621 0,610 0,46301 

 

 

 

Πίνακας 5: ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 61,056 5 12,211 56,960 0,000 

Residual 37,302 174 0,214   

Total 98,358 174    

 

 

 

Πιο αναλυτικά, από τον Πίνακα 5 προκύπτουν τα αποτελέσματα της πολλαπλής 

παλινδρόμησης για τις πέντε ερευνητικές υποθέσεις. Έτσι, στον έλεγχο της υπόθεσης 1, 

ο σταθμισμένος συντελεστής παλινδρόμησης έχει τιμή Beta= 0,26, t-test= 2,61 και p-
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value =0,01. Έπειτα, ο έλεγχος της υπόθεσης 2 δίνει επίσης στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα (p-value = 0,00) με τιμές Beta= 0,20 και t-test= 3,85. 

 

Συνεχίζοντας, με το σταθμισμένο συντελεστή παλινδρόμησης να έχει τιμή Beta= 0,18, 

t-test= 2,77 και p-value=0,01 γίνεται αποδεκτή και η υπόθεση 3. Η αποδοχή της 

υπόθεσης 3 σημαίνει ότι η προσβασιμότητα και η ευκολία συντελούν ουσιαστικά στη 

βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών-τουριστών.  

 

Έπειτα, η υπόθεση 4 αναφέρεται στο κατά πόσο η αξιοπιστία και η ασφάλεια 

επηρεάζουν την ικανοποίησή τους. Από τα αποτελέσματα προέκυψε στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα (p-value =0,00) και ο σταθμισμένος συντελεστής 

παλινδρόμησης έχει τιμή Beta=0,27, t-test=4,01 κι έτσι και η Η4  γίνεται αποδεκτή. 

Έπειτα, η υπόθεση 5 εμφάνισε, επίσης, στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (p-

value=0,00, Beta=0,27, t-test=4,06) και γίνεται αποδεκτή. 

 

Συμπερασματικά, και οι πέντε υποθέσεις γίνονται αποδεκτές, είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, που σημαίνει ότι η ικανοποίηση των 

πελατών-τουριστών σχετίζεται θετικά και έντονα και με τις τέσσερις μεταβλητές που 

θέσαμε.  

 

Πίνακας 6: Έλεγχος Υποθέσεων-Αποτελέσματα 

 

 

 

 

Υποθέσεις St. Estim 

(Beta) 

t-value p-value Συμπέρασμα 

Η1 Ποιότητα προσφερόμενων 

υπηρεσιών→ Ικανοποίηση των 

πελατών 
0,26 2,61

*
 0,01 Αποδεκτή 

Η2 Διαθεσιμότητα υπηρεσιών→ 

ικανοποίηση των πελατών 0,20 3,85
*
 0,00 

Αποδεκτή 

Η3 Προσβασιμότητα και ευκολία→ 

ικανοποίηση των πελατών 0,18 2,77
*
 0,01 

Αποδεκτή 

Η4 Αξιοπιστία και ασφάλεια→ 

ικανοποίηση των πελατών 0,27 4,01
*
 0,00 

Αποδεκτή 

Η5 Άλλα στοιχεία των προσφερόμενων 

υπηρεσιών→ ικανοποίηση των 

πελατών 
0,27 4,06

*
 0,00 

Αποδεκτή 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα, Περιορισμοί και Προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 

 

 

6.1 Συμπεράσματα και Συζήτηση 

 

Διάφορες μελέτες έχουν εστιάσει στη σχέση μεταξύ ικανοποίησης πελάτη και 

απόδοσης επιχείρησης και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ικανοποίηση του πελάτη 

παρέχει μία ποικιλία οικονομικών οφελών στην επιχείρηση, όπως ότι αυξάνει τα έσοδα 

(Anderson, 1996), μειώνει τις δαπάνες για νέους πελάτες (Anderson et al., 1994), 

βελτιώνει την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση και ενισχύει την αξία της 

επιχείρησης στην αγορά (Ittner & Larcker, 1996). 

 

Καθώς, λοιπόν, η μέτρηση και η αντίληψη της ικανοποίησης των πελατών έχει 

αποτελέσει ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο, αλλά και αντικείμενο πολλών θεωρητικών 

προσεγγίσεων, έτσι και στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι παράγοντες που επιδρούν 

στην ικανοποίηση των πελατών της ξενοδοχειακής επιχείρησης ''PORTO CARRAS 

GRAND RESORT''. 

 

Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα εξέτασε κατά πόσο κάποιες μεταβλητές-παράγοντες 

επηρεάζουν ή όχι την ικανοποίηση των πελατών και κατά πόσο συσχετίζονται με αυτήν 

και μεταξύ τους. Το κεντρικό θέμα, λοιπόν, αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση της 

θετικής σχέσης των παραγόντων, που θέσαμε, με την ικανοποίηση των πελατών.  

 

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ότι και οι πέντε ερευνητικές υποθέσεις γίνονται αποδεκτές, που 

σημαίνει ότι η ικανοποίηση των πελατών σχετίζεται θετικά και με τις πέντε μεταβλητές 

που θέσαμε. Έτσι, η παρούσα έρευνα συμφωνεί και καταλήγει στο συμπέρασμα των Oh 

(1999), Heung (2000) και Akbaba (2006), οι οποίοι απέδειξαν ότι η ικανοποίηση 

σχετίζεται θετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Έπειτα, ένας άλλος 

παράγοντας, που σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση, είναι η διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών, παραδοχή στην οποία κατέληξαν και οι Heung (2000), Poon & Low (2005) 

και Akbaba (2006). 
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Συνεχίζοντας, η ικανοποίηση επηρεάζεται θετικά και από την προσβασιμότητα και 

ευκολία σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, όπως ακριβώς συμπέραναν και οι Pizam & 

Ellis (1999), Heung (2000), Akbaba (2006) και Carev (2008). Ακόμη, η αξιοπιστία και 

η ασφάλεια αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών (Barsky, 1992; Poon & Low, 

2005), πράγμα που συμβαίνει και με κάποια άλλα στοιχεία των προσφερόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών (Choi & Chu, 2000; Akbaba, 2006). 

 

Άρα, η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τις προγενέστερες έρευνες και μάλιστα κατέληξε 

στο ότι ο σημαντικότερος παράγοντας, που επηρεάζει περισσότερο την ικανοποίηση, 

είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών (Grönroos, 1990; Parasuraman et al., 

1988; Heung, 2000; Forozia el al., 2013). Έπονται τα άλλα στοιχεία των 

προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, η προσβασιμότητα και ευκολία, η αξιοπιστία 

και ασφάλεια και ο παράγοντας που επηρεάζει-συσχετίζεται λιγότερο με την 

ικανοποίηση, είναι η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 

 

Αναμφισβήτητα, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις στους 

κλάδους παροχής υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η ποιότητα των 

υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται ως 

βασικοί παράγοντες, ώστε να δημιουργηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η 

διατήρηση των πελατών. Οι Lam και Zhang (1999) υποστηρίζουν ότι οι πελάτες 

γίνονται περισσότερο απαιτητικοί στον κλάδο του τουρισμού και ιδιαίτερα στον 

ξενοδοχειακό. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ανώτερη ποιότητα υπηρεσιών, έχουν πιο 

ικανοποιημένους πελάτες (Gilbert et al., 2004). 

 

Έτσι, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να έχουν ικανοποιημένους πελάτες, 

θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προσφορά υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας, ακόμη κι 

αν αυτό σημαίνει μεγαλύτερη χρέωση της προσφερόμενης υπηρεσίας. Άλλωστε, οι 

Berry et al. (1994) αναφέρουν ότι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών από μια εταιρεία 

είναι μια στρατηγική κέρδους, επειδή οδηγεί σε περισσότερους νέους πελάτες, σε 

λιγότερους χαμένους πελάτες, περισσότερη απομόνωση από τον ανταγωνισμό των 

τιμών και λιγότερα λάθη. 

 

Είναι, λοιπόν, προφανής η σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις συγχέεται με την ικανοποίηση των πελατών. Επίσης, μεγάλη σημασία θα 

πρέπει να δίνουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην ποικιλία των προσφερόμενων 
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υπηρεσιών, αλλά και στην ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητά τους (Sureshchandar et al., 

2002). 

 

Επιπρόσθετα, η εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, τα άνετα 

και ευρύχωρα δωμάτια και το εύκολο, στη χρήση του, σύστημα κρατήσεων, είναι 

κάποιες λεπτομέρειες που οι πελάτες των ξενοδοχείων δίνουν ιδιαίτερη βάση. Αυτό 

σημαίνει ότι οι υπηρεσίες είναι εύκολα προσβάσιμες και δεν είναι εκτεταμένο το 

χρονικό διάστημα για τη λήψη της υπηρεσίας (Akbaba, 2006). 

 

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, για να έχει ικανοποιημένους πελάτες, θα πρέπει να 

αποδίδει τη σωστή υπηρεσία από την πρώτη στιγμή, να τηρεί τις υποσχέσεις της και 

γενικότερα να προσπαθεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πελατών της (Forozia, 

Zadeh & Gilani, 2013).  

 

Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες και η ποιότητα στην 

εξυπηρέτηση του πελάτη αντανακλώνται από την εσωτερική ποιότητα της επιχείρησης, 

από τον τρόπο που διαχειρίζεται το πολυτιµότερο και πιο απρόβλεπτο από τα 

περιουσιακά της στοιχεία, τον εργαζόµενο. Πιο συγκεκριμένα, εάν οι ξενοδοχειακές 

μονάδες, κατά την διαδικασία της στρατολόγησης και επιλογής, εφαρμόσουν τις 

σωστές μεθόδους προκειμένου να εξασφαλίσουν υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν τόσο 

τις απαραίτητες γνώσεις, όσο και τα προσόντα, θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα 

(Βελισσαρίου & Γώγου, 2009). 

 

Μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν στους υπαλλήλους τη 

γνώση εκείνη που απαιτείται, ώστε να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες, να καλλιεργήσουν 

το αίσθημα της ευγένειας, ώστε να εμπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στον πελάτη 

(αξιοπιστία και ασφάλεια) και να επιτύχουν την άριστη εξυπηρέτησή τους (Carev, 

2008).  

 

Άλλωστε, η γνώμη των πελατών είναι πολύτιμη και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη από τους managers των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Από τα θετικά σχόλια των 

πελατών, οι διευθυντές μπορούν να αποκομίσουν, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, τη γνώμη των 

περισσοτέρων επισκεπτών για τα χαρακτηριστικά εκείνα που τους ενθουσίασαν 

περισσότερο κατά τη διαμονή τους. Εκμεταλλευόμενοι αυτήν την πληροφορία, η 

διοίκηση αποκτά την αυτοπεποίθηση να διαφημίσει το δυνατό της σημείο, εκείνο που οι 
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ίδιοι οι πελάτες ανέδειξαν, και ακόμη μπορούν να το επικοινωνήσουν και στο 

προσωπικό, αναπτερώνοντας το ηθικό του και μεταλαμπαδεύοντας έτσι σε όλους τους 

εργαζόμενους την ιδέα που θέτει μια τέτοια επιχείρηση για μια, ιδανικά, άριστη 

ποιότητα υπηρεσιών. Δίνοντας, για παράδειγμα, κίνητρα στο προσωπικό που είναι 

υπεύθυνο για την καθαριότητα, θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα (Robbins et 

al., 2012). 

 

Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στον προσεκτικό σχεδιασμό στα δωμάτια κατά την 

κατασκευή του ξενοδοχείου στις περιπτώσεις που είναι δυνατό. Θέματα διαρρύθμισης 

του δωματίου, έπιπλα και μπάνιο, φαίνεται να επηρεάζουν την εμπειρία των πελατών. 

Η ποιότητα ύπνου είναι εξαιρετικά σημαντική στην ξενοδοχειακή εμπειρία. Μια καλή 

επένδυση σε ποιοτικά στρώματα, για παράδειγμα, θα εκτιμηθεί από τους πελάτες, 

καθώς οι πελάτες στα ξενοδοχεία 5 αστέρων προσέχουν τα πάντα. Επίσης, ο 

συντονισμός λειτουργιών του ξενοδοχείου σε όλα τα επίπεδα και η κοινή πολιτική σε 

όλους τους πελάτες σε θέματα κρατήσεων, προσφορών προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων/παραπόνων, είναι τακτικές που πρέπει να ακολουθούν όλες οι 

ξενοδοχειακές μονάδες (Andaleeb & Conway, 2006).  

 

Τέλος, η σχέση ποιότητας-τιμής ενδιαφέρει όλους τους πελάτες. Είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν αρκετά για μια ξενοδοχειακή εμπειρία, αρκεί να αξίζει (Shaharudin & 

Johari, 2012). 

 

Όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικοί παράγοντες-συστατικά της ικανοποίησης των 

πελατών και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να 

στοχεύουν στην ύπαρξη μόνο ενός. Αντιθέτως, ο συνδυασμός, όσο το δυνατόν 

περισσότερων από τις παραπάνω στρατηγικές, θα είναι η επιλογή και των πιο 

απαιτητικών πελατών. 

 

 

6.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα δεν στερείται περιορισμών, καθώς το αντικείμενο (μάρκετινγκ 

υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών) με το οποίο ασχολείται επηρεάζεται από πάρα 

πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.  
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Ο πρώτος περιορισμός αφορά στη μικρή χρονική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε η 

συλλογή των ερωτηματολογίων. Αυτός είναι και ο βασικότερος περιορισμός της 

παρούσας έρευνας, καθώς ο χρόνος διεξαγωγής της είναι εξαιρετικά περιορισμένος.   

 

Δεύτερον, η έρευνα θα ήταν πιο ολοκληρωμένη αν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 

στο δείγμα και πελάτες άλλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τόσο της ίδιας πόλης, όσο 

και της υπόλοιπης Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο, το δείγμα θα ήταν πιο 

αντιπροσωπευτικό. 

 

Τελευταίο περιορισμό αποτελεί το πλήθος των πελατών που τελικά συμμετείχαν στην 

έρευνα, αριθμός που θα ήταν ούτως ή αλλως μικρός, καθώς η έρευνα διεξήχθη σε μία 

συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, 

το τελικό δείγμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ μεγάλο (αν και ικανοποιητικό) 

και επομένως αντιπροσωπευτικό.  

 

Κάποια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει το θέμα, καταγράφοντας τις 

απόψεις πελατών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κι άλλων περιοχών, όπως για 

παράδειγμα κάποιου νησιού κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών ή κάποιου χειμερινού 

θέρετρου. 

 

Όσον αφορά τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να καταγραφεί η επίδρασή 

τους στην ικανοποίηση των πελατών, θα μπορούσαν να είναι περισσότερες. Επίσης, η 

παρούσα έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ποιοτικές μεθόδους συλλογής 

δεδομένων (π.χ συνέντευξη), οι οποίες επιτρέπουν την διερεύνηση των παραγόντων 

καλύτερα και σε βάθος. 

 

Τέλος, μία πρόταση θα μπορούσε να είναι η επέκταση της έρευνας και σε άλλους 

κλάδους παροχής υπηρεσιών, καθώς η συγκεκριμένη αφορούσε μόνο τον τουριστικό 

κλάδο και μάλιστα πιο ειδικά ακόμα, το ξενοδοχειακό.   
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Παράρτημα 

 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

στα πλαίσια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

με θέμα: ''Ικανοποίηση Πελατών και Τουριστικό Μάρκετινγκ:  

Η περίπτωση της επιχείρησης ''PORTO CARRAS GRAND RESORT'' 

 

 

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος του τμήματος Διοίκησης Επιχείρησεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση της Ικανοποίησης των 

Πελατών της ξενοδοχειακης επιχείρησης ''PORTO CARRAS GRAND RESORT''. Στο 

πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα πολύτιμη είναι η δική σας συμβολή. 

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο (ο εκτιμώμενος χρόνος 

συμπλήρωσής του είναι 5-10 λεπτά) 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν 

εμπιστευτικές. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις στη συμπλήρωσή του. Θα 

τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

την έρευνα  και για κανέναν άλλο σκοπό. 

 

Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Μελαχροινή Αλμπάνη 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 
 
 
 
Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό διαφωνίας ή συμφωνίας στις παρακάτω 

ερωτήσεις κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό (1 - Διαφωνώ απόλυτα, 2 - 

Διαφωνώ, 3 - Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4 - Συμφωνώ, 5 - Συμφωνώ απόλυτα) 
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1. Ικανοποίηση πελατών 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Είμαι ικανοποιημένος/η με τα 

προσφερόμενα 

προϊόντα/υπηρεσίες 

 

1 2 3 4 5 

Είμαι ικανοποιημένος/η με τις 

εγκαταστασεις και τους 

χωρους της επιχείρησης 

 

1 2 3 4 5 

Είμαι ικανοποιημένος/η από 

την τιμολογιακή πολιτική της 

επιχείρησης  

 

1 2 3 4 5 

Είμαι ικανοποιημένος/η με τη 

γενικότερη εικόνα της 

επιχείρησης 

 

1 2 3 4 5 

Είμαι ικανοποιημένος/η με τη 

φιλοξενία 

 

1 2 3 4 5 

 

 

2. Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Η εξυπηρέτηση από το 

προσωπικό του ξενοδοχείου 

ήταν άμεση 

 

1 2 3 4 5 

Το προσωπικό του 

ξενοδοχείου ήταν ευγενικό και 

φιλικό 

 

1 2 3 4 5 

Υπήρχε σωστή λειτουργία-

εξυπηρέτηση της ρεσεψιόν του 

ξενοδοχείου 

 

1 2 3 4 5 

Υπήρχε ευελιξία υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

μου 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

3. Διαθεσιμότητα υπηρεσιών 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Υπήρχε Room service 

(υπηρεσία δωματίου) 

 

1 2 3 4 5 

Υπήρχε παροχή υπηρεσιών για 

πελάτες με ειδικές ανάγκες  

 

1 2 3 4 5 

Υπήρχαν υπηρεσίες 

προσωπικής φροντίδας 

 

1 2 3 4 5 
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4. Προσβασιμότητα και ευκολία 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Η πρόσβαση στο ξενοδοχείο 

ήταν εύκολη 

 

1 2 3 4 5 

Τα δωμάτα ήταν άνετα και 

ευρύχωρα  

 

1 2 3 4 5 

Το σύστημα και η πολιτική 

των κρατήσεων ήταν εύκολα 

 

1 2 3 4 5 

Υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε 

όλες τις εγκαταστάσεις του 

ξενοδοχείου 

 

1 2 3 4 5 

 

 

5. Αξιοπιστία και ασφάλεια 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Υπήρχε ασφάλεια και 

προστασία στους χώρους του 

ξενοδοχείου 

 

1 2 3 4 5 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν 

ίδιες με τις υποσχόμενες  

 

1 2 3 4 5 

Οι οικονομικές συναλλαγές 

ήταν αξιόπιστες/ασφαλείς 

 

1 2 3 4 5 

 

 

6. Άλλα στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Τα δωμάτια και οι λοιποί 

χώροι ήταν καθαρά 

 

1 2 3 4 5 

Οι εγκαταστάσεις ήταν 

σύγχρονες  

 

1 2 3 4 5 

Υπήρχε ποικιλία παρεχόμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων 

 

1 2 3 4 5 

Η ποιότητα του φαγητού ήταν 

ικανοποιητική 

 

1 2 3 4 5 
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Δημογραφικά στοιχεία  

 

1. Φύλο:              Άνδρας               Γυναίκα   

 

2. Ηλικία:  18-28 ετών                    29-38 ετών39-48 ετών 

                    49-58 ετών                        59-68 ετών                       πάνω από 68  

 

                     

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο:    ΓυμνάσιοΛύκειο 

ΑΕΙ/TEIΜεταπτυχιακό/Διδακτορικό

 

 

4. Οικογενειακή Κατάσταση:     Έγγαμος/η                              

                                                      Άγαμος/η 

 

                                                   

5. Λόγοι επίσκεψης:  επαγγελματικοί 

                                    αναψυχής  

                                    άλλοι λόγοι 

 

 

6. Έκανα κράτηση μέσω:    τηλεφώνου     ταξιδιωτικού πρακτορείου 

επιτόπουinternet 



                                                   

7. Έχω επισκεφτεί ξανά το ξενοδοχείο:    ΝΑΙ       ΟΧΙ 

                                                                      

 

  
 

 Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,822 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Είμαι ικανοποιημένος/η με 

τα προϊόντα/υπηρεσίες 

4,1111 ,92083 180 

Είμαι ικανοποιημένος/η 

γενικά από το ξενοδοχείο, 

σαν επιχείρηση 

4,1833 ,91221 180 

Είμαι ικανοποιημένος/η με 

τη φιλοξενία 

3,8944 1,01661 180 

Η εξυπηρέτηση από το 

προσωπικό του ξενοδοχείου 

ήταν άμεση 

4,0500 ,92317 180 

Το προσωπικό του 

ξενοδοχείου ήταν ευγενικό 

και φιλικό 

4,1111 1,06697 180 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,835 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Υπήρχε σωστή λειτουργία-

εξυπηρέτηση της ρεσεψιόν 

του ξενοδοχείου 

4,2889 ,86191 180 

Υπήρχε ευελιξία 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις μου 

4,3778 ,79913 180 

Οι τιμές των δωματίων ήταν 

λογικές 

4,3056 ,83296 180 

Οι τιμές των 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών ήταν λογικές 

4,1722 ,83117 180 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,830 3 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Υπήρχε Room service 

(υπηρεσία δωματίου) 

4,3278 ,87056 180 

Υπήρχε υπηρεσία 

μεταφοράς αποσκευών 

4,2389 ,88667 180 

Υπήρχε παροχή υπηρεσιών 

για πελάτες με ειδικές 

ανάγκες 

4,2833 ,87979 180 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,841 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Υπήρχαν υπηρεσίες 

προσωπικής φροντίδας 

4,0611 1,14416 180 

Η πρόσβαση στο 

ξενοδοχείο ήταν εύκολη 

4,0722 1,00851 180 

Τα δωμάτα ήταν άνετα και 

ευρύχωρα 

4,1000 1,03081 180 

Το σύστημα και η πολιτική 

των κρατήσεων είναι εύκολα 

4,0833 ,98523 180 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,756 3 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Υπήρχε εύκολη πρόσβαση 

σε όλες τις εγκαταστάσεις 

του ξενοδοχείου 

3,9500 1,19250 180 

Υπήρχε ασφάλεια και 

προστασία στους χώρους 

του ξενοδοχέιου 

3,8722 1,01953 180 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

ήταν ίδιες με τις 

υποσχόμενες 

4,2833 ,75690 180 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,787 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Οι οικονομικές συναλλαγές 

ήταν αξιόπιστες 

4,0333 1,00779 180 

Τα δωμάτια και οι λοιποί 

χώροι ήταν καθαρά 

3,7944 ,97280 180 

Οι εγκαταστάσεις ήταν 

σύγχρονες και οπτικά 

ελκυστικές 

4,0389 ,92973 180 

Η ποιότητα του φαγητού 

ήταν ικανοποιητική 

3,7944 1,18037 180 

 

CORRELATION ANALYSI 

 

 
Correlations 

 ΙΚΑΝΟ

ΠΟΙΗΣ

Η 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩ

Ν 

ΔΙΑΘΕΣΙΜ

ΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩ

Ν 

ΠΡΟΣΒΑΣΙ

ΜΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙ

Α 

ΑΛΛΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΙΚΑΝΟΠΟ

ΙΗΣΗ 

Pearson 

Correlation 

1 ,764
**
 ,344

**
 ,651

**
 ,641

**
 ,679

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 180 180 180 180 180 180 

ΠΟΙΟΤΗΤ

Α 

ΥΠΗΡΕΣΙ

ΩΝ 

Pearson 

Correlation 

,764
**
 1 ,333

**
 ,582

**
 ,570

**
 ,360

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 180 180 180 180 180 180 

ΔΙΑΘΕΣΙ

ΜΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙ

ΩΝ 

Pearson 

Correlation 

,344
**
 ,333

**
 1 ,206

**
 ,408

**
 ,319

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,006 ,000 ,000 

N 180 180 180 180 180 180 

ΠΡΟΣΒΑ

ΣΙΜΟΤΗΤ

Α 

Pearson 

Correlation 

,651
**
 ,582

**
 ,206

**
 1 ,715

**
 ,583

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006  ,000 ,000 

N 180 180 180 180 180 180 

ΑΞΙΟΠΙΣΤ

ΙΑ 

Pearson 

Correlation 

,641
**
 ,570

**
 ,408

**
 ,715

**
 1 ,552

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 180 180 180 180 180 180 

ΑΛΛΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Pearson 

Correlation 

,679
**
 ,360

**
 ,319

**
 ,583

**
 ,552

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 180 180 180 180 180 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 4,0700 ,74127 180 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4,2861 ,67998 180 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4,2833 ,75936 180 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 4,0792 ,85934 180 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 4,0352 ,82444 180 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3,9153 ,80204 180 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,788
a
 ,621 ,610 ,46301 ,621 56,960 5 174 ,000 

a. Predictors: (Constant), ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 61,056 5 12,211 56,960 ,000
b
 

Residual 37,302 174 ,214   

Total 98,358 179    

a. Dependent Variable: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

b. Predictors: (Constant), ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

 

 


