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Περίληψη  

Οι ‘γάμοι προορισμού’ στο εξωτερικό εντάσσονται στην τουριστική 

βιομηχανία σε αυτό που ονομάζεται συνολικά ‘γαμήλιος τουρισμός’, ο οποίος 

αναφέρεται στα διεθνή ταξίδια που πραγματοποιούν οι τουρίστες προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν τη γαμήλια τελετή ή να γιορτάσουν το γάμο τους. Η 

συγκεκριμένη αγορά, η αξία της οποίας είναι πολύ μεγάλη, άρχισε να ακμάζει στους 

δημοφιλείς προορισμούς γαμήλιων ταξιδιών της Καραϊβικής και της Ασίας για να 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και στις αγορές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η 

Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό. Καθότι δεν υπάρχουν 

δημοσιευμένες έρευνες και επίσημα στατιστικά στοιχεία για την αγορά του γαμήλιου 

τουρισμού στην Ελλάδα, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στο να ερευνήσει 

και να αναλύσει τα χαρακτηριστικά του τουριστικού αυτού προϊόντος στη χώρα, το 

προφίλ των διεθνών τουριστών, τους δημοφιλέστερους γαμήλιους προορισμούς της 

Ελλάδας καθώς και τις μεθόδους διεθνούς μάρκετινγκ των παρόχων γαμήλιων 

υπηρεσιών συλλέγοντας δεδομένα από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Από τα 

αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι οι δημοφιλέστεροι γαμήλιοι προορισμοί στην 

Ελλάδα είναι τα νησιά με τις Κυκλάδες και την Κρήτη στις πρώτες θέσεις, ενώ οι 

κύριες χώρες προέλευσης των τουριστών γάμου είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, 

η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστραλία. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι η πώληση των 

γαμήλιων πακέτων γίνεται κυρίως από την ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης καθώς 

και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μαζί με τις μηχανές αναζήτησης 

αποτελούν τα βασικά κανάλια διαφήμισης για τις γαμήλιες υπηρεσίες. Τέλος, τα 

χαρακτηριστικά που κρίθηκαν ως σημαντικότερα για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στη αγορά γαμήλιου τουρισμού είναι η υψηλή ποιότητα και η 

εξατομίκευση των υπηρεσιών ως προς τις ανάγκες κάθε μελλόνυμφου ζευγαριού.  
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Abstract 

Destination weddings are integrated in the ‘wedding tourism’ phenomenon 

which refers to the international trips that tourists go on to get married or celebrate 

their marriage. This market started to thrive in popular honeymoon destinations, like 

the Caribbean and the exotic islands of Asia, but it has quickly spread at the European 

market during the last few years. Greece is among the most popular wedding 

destinations and since there are neither published research papers nor official statistic 

data concerning the wedding tourism market of the country, this paper aims at 

researching and analyzing the characteristics of wedding tourism services in Greece, 

the wedding tourists’ profile, the most popular wedding destinations, as well as the 

international marketing techniques by collecting data from the businesses involved in 

this market. According to the results of the study, it seems that the most popular 

wedding destinations in Greece are the Cyclades islands and Crete. Wedding tourists 

come primarily from the United Kingdom, the USA, Germany, France and Australia. 

It has also been proven that the websites and the social media of the businesses are the 

main channels through which the wedding services are sold while, at the same time, 

social media and the search engines are the most common channels for the companies 

to promote their services. Finally, the characteristics that the business valued as the 

most significant for a competitive advantage in the wedding tourism market are the 

high quality of services and the customization of services based on every couple’s 

preferences and taste.  

 

 



 
 

4 

iii. Πίνακας Περιεχομένων  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………….…………….....…11 

1.1. Σκοπός και Ερωτήματα της Έρευνας………………………………..13 

1.2. Μεθοδολογία………………………………………………………...13 

1.3. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα………………………………….17 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ………………………….19 

2.1. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών……………………………………………………..19 

2.1.1. Τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών…………….................20 

2.1.2. Το Μίγμα Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες……………………………….23 

2.1.3. Διεθνές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών……………………………………...25 

2.2. Η Τουριστική Βιομηχανία και το Τουριστικό Μάρκετινγκ………………..28 

2.2.1. Η Πορεία και οι Τάσεις του Διεθνούς Τουρισμού…………………...28 

2.2.2. Οι Παράγοντες που καθορίζουν την Τουριστική Ζήτηση…………....33 

2.2.3. Η Ταξιδιωτική Συμπεριφορά και τα Κίνητρα των Διεθνών 

Τουριστών………………………………………………………………......36 

2.2.4. Η Τουριστική Δραστηριότητα στην Ελλάδα……………………...….39 

2.2.5. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ……………………………………..……42 

2.2.5.Α Το Μίγμα Μάρκετινγκ στις Τουριστικές Υπηρεσίες…………….....45 

2.2.5.Β. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ στην Ελλάδα…………………...…….48 

2.3. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού………………………...…...53 

2.3.1. Οι Ειδικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα…………………….......55 

2.3.2. Ο Τουρισμός Εκδηλώσεων……………………………………………57 

2.4. Ο Γαμήλιος Τουρισμός……………………………….……………………..60 

2.4.1. Το Φαινόμενο του Γαμήλιου Τουρισμού Διεθνώς…………………....60 

2.4.2. Η Σημασία και τα Οφέλη Ανάπτυξης του Γαμήλιου Τουρισμού…….64 

2.4.3. Το Μέγεθος της Αγοράς Γαμήλιου τουρισμού………………………..66 

2.4.4. Λόγοι Ανάπτυξης του Φαινομένου…………………………………....68 

2.4.5. Προορισμοί και Κριτήρια Επιλογής………………………………......72 

2.4.6. Το Μάρκετινγκ στο Γαμήλιο Τουρισμό…………………………...….77 

2.4.6.Α. Η Σύνθετη Φύση και τα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών στο 

Γαμήλιο Τουρισμό…………………………………………………………...77 



 
 

5 

2.4.6.Β. Οι Μέθοδοι Διανομής και Προώθησης των Προϊόντων του Γαμήλιου 

Τουρισμού…………………………………………………………………...80 

2.4.6.Γ. Η Καθοριστική Σημασία της Συνεργασίας Ιδιωτικών και Δημοσίων 

Φορέων………………………………………………………………………82 

2.4.7. Η Αγορά Του Γαμήλιου Τουρισμού στην Ελλάδα……………………84 

2.4.7.Α. Προοπτικές Ανάπτυξης……………………………………………..84 

2.4.7.Β. Δημοφιλείς Γαμήλιοι Προορισμοί στην Ελλάδα…………………...86 

2.4.7.Γ. Προώθηση των Γαμήλιων Τουριστικών Πακέτων στην Παγκόσμια 

Αγορά………………………………………………………………………..88 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ……………………………………………………………....90 

3.1. Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της αγοράς γαμήλιου τουρισμού στην 

Ελλάδα…………………………………………………………………….…90 

3.2. Συχνότητα διοργάνωσης-φιλοξενίας γαμήλιων τελετών & δεξιώσεων..100 

3.3. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών Γαμήλιου Τουρισμού…………………....105 

3.4. Δημοφιλέστεροι γαμήλιοι προορισμοί στην Ελλάδα………………….113 

3.5. Προφίλ τουριστών……………………………………………………..114 

3.6. Το Μίγμα Μάρκετινγκ……………………………….………………..123 

3.6.1. Η Σύνθεση του προϊόντος…………………………..………………..123 

 

  3.6.2. Τιμή………………………………………………………………….129 

3.6.3. Διανομή υπηρεσιών…………………………………………………130 

3.6.4. Προώθηση υπηρεσιών………………………………………………132 

3.6.5. Άνθρωποι…………………………………………………………….134 

3.6.6. Διαδικασίες…………………………………………………………..135 

3.6.7. Περιβάλλον………………………………………………………….138 

3.6.8. Διαφοροποίηση προϊόντων-υπηρεσιών: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

…………………………………………………………………………….140 

3.7. Κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο γαμήλιο 

τουρισμό……………………………………………………………..…….142 



 
 

6 

3.8.Μελλοντικοί στόχοι…………….. ……………………………………..144 

 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ……………..………146 

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ…………………………………………….…..153 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……..……………………………………………...…………154 

6.1. Ξένη Βιβλιογραφία……………………………………………………..154 

6.2. Ελληνική Βιβλιογραφία…………………………….………………….158 

6.3. Ιστοσελίδες……………………………………………………………..159 

 

Παραρτήματα………………………………………………………………………162 

 



 
 

7 

v. Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις και Εισπράξεις, 2015. UNWTO…..30 

Εικόνα 2. Η Δυναμική του Τουρισμού: Πραγματική εξέλιξη και Προβλέψεις 

1950-2030...…………………………………………………………..31 

Εικόνα 3. Τα τμήματα αγοράς στην αγορά γαμήλιου τουρισμού…………....62 

 

vi. Κατάλογος Πινάκων  

Πίνακας 1: Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού………………..….54 

Πίνακας 2. Τυπολογία των οργανωμένων εκδηλώσεων………………..……..58 

Πίνακας 3. Παράγοντες Ανάπτυξης της Αγοράς Γαμήλιου Τουρισμού…..…..59 

Πίνακας 4. Είδος επιχείρησης …………………………………………..…….90 

Πίνακας 5. Μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης………………………..……..91 

Πίνακας 6. Κύκλος εργασιών 2016……………………………………..……..92 

Πίνακας 7. Χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων……………………….……93 

Πίνακας 8. Έδρα επιχείρησης………………………………………………….95 

Πίνακας 9. Επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων………………98 

Πίνακας 10. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων τελετών-μυστηρίων τουριστών 

του εξωτερικού ………………………………………………………100 

Πίνακας 11. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων τελετών-μυστηρίων τουριστών του 

εξωτερικού …………………………………………………….….........102 

Πίνακας 12. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών…….…103 

Πίνακας 13. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών …………104 

Πίνακας 14. Οργανόγραμμα επιχειρήσεων………………………………….….106 

Πίνακας 15. Υπεύθυνο τμήμα οργάνωσης γάμων τουριστών του εξωτερικού…107 



 
 

8 

Πίνακας 16. Έτος έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των 

γαμήλιων εκδηλώσεων……………………………………………..….108 

Πίνακας 17. Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά…109 

Πίνακας 18. Αριθμός γάμων τουριστών που διοργανώθηκαν το 2016…………111 

Πίνακας 19. Αριθμός γάμων τουριστών που φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις 

των επιχειρήσεων το 2016……………………………………...………112 

Πίνακας 20. Δημοφιλείς γαμήλιοι προορισμοί…………………………………113 

Πίνακας 21. Προέλευση τουριστών γάμου………..……………………………115 

Πίνακας 22. Ηλικία τουριστών……………..…………………………………..117 

Πίνακας 23. Επίπεδο εισοδήματος τουριστών………………………………….118 

Πίνακας 24. Τύποι γάμων που πραγματοποιούν οι τουρίστες στην Ελλάδα…...120 

Πίνακας 25. Μέση διάρκεια παραμονής τουριστών γάμου στην Ελλάδα……...121 

Πίνακας 26. Σύνθεση του γαμήλιου πακέτου…………………………….…….124 

Πίνακας 27. Παράγοντες ελκυστικότητας των γαμήλιων υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων…………………………………………………………....126 

Πίνακας 28. Οι περιοχές τέλεσης γάμων αποτελούν & προορισμούς γαμήλιων 

ταξιδιών……………………………………………………….………..128 

Πίνακας 29. Παράγοντες που καθορίζουν την τιμολογιακή μέθοδο των 

επιχειρήσεων…………………………………………………………...130 

Πίνακας 30. Σημεία πώλησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού…………..131 

Πίνακας 31. Μέσα προώθησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού………....133 

Πίνακας 32. Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού…………………….134 

Πίνακας 33. Διαδικασίες κράτησης γαμήλιων υπηρεσιών από τους τουρίστες..136 

Πίνακας 34. Διαδικασίες πληρωμής……………………………………………137 

Πίνακας 35. Διαδικασίες επικοινωνίας…………………………………………137 



 
 

9 

Πίνακας 36. Χαρακτηριστικά των υποδομών των επιχειρήσεων……..……….139 

Πίνακας 37. Διαφοροποίηση των γαμήλιων υπηρεσιών από τον ανταγωνισμό..141 

Πίνακας 38. Κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες…….143 

Πίνακας 39.  Μελλοντικοί στόχοι…………………………………………..…145 

 

vii. Κατάλογος Διαγραμμάτων 

Διάγραμμα 1. Είδος επιχείρησης …………………………………….………..91 

Διάγραμμα 2. Μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης…………………..……….92 

Διάγραμμα 3. Κύκλος εργασιών 2016…………………………………..……..93 

Διάγραμμα 4. Χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων………………….………94 

Διάγραμμα 5. Έδρα επιχείρησης………………………………………….……96 

Διάγραμμα 6. Επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων……………99 

Διάγραμμα 7. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων τελετών-μυστηρίων τουριστών 

του εξωτερικού ………………………………………………………...101 

Διάγραμμα 8. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων τελετών-μυστηρίων τουριστών του 

εξωτερικού ……………………………………………………………..102 

Διάγραμμα 9. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών….…..104 

Διάγραμμα 10. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών…….…105 

Διάγραμμα 11. Οργανόγραμμα επιχειρήσεων………………………………..…106 

Διάγραμμα 12. Υπεύθυνο τμήμα οργάνωσης γάμων τουριστών………….……108 

Διάγραμμα 13. Έτος έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των 

γαμήλιων εκδηλώσεων……………………………………………….…109 

Διάγραμμα 14. Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διεθνή 

αγορά……………………………………………………………………110 

Διάγραμμα 15. Αριθμός γάμων τουριστών: διοργάνωση 2016………..……….111 



 
 

10 

Διάγραμμα 16. Αριθμός γάμων τουριστών που φιλοξενήθηκαν στις 

εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων το 2016………………………..……112 

Διάγραμμα 17. Δημοφιλείς γαμήλιοι προορισμοί………………………………114 

Διάγραμμα 18. Προέλευση τουριστών γάμου…..………………………………116 

Διάγραμμα 19. Ηλικία τουριστών……………….……………………….……..117 

Διάγραμμα 20. Επίπεδο εισοδήματος τουριστών……………………………….119 

Διάγραμμα 21. Τύποι γάμων που πραγματοποιούν οι τουρίστες στην 

Ελλάδα………………………………………………………………….121 

Διάγραμμα 22. Σύνθεση του γαμήλιου πακέτου………………………………..125 

Διάγραμμα 23. Παράγοντες ελκυστικότητας των γαμήλιων υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων……………………………………………………………128 

Διάγραμμα 24. Προορισμοί γαμήλιων ταξιδιών………………………….….…129 

Διάγραμμα 25. Παράγοντες που καθορίζουν την τιμολογιακή μέθοδο των 

επιχειρήσεων……………………………………………………………130 

Διάγραμμα 26. Σημεία πώλησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού…….….132 

Διάγραμμα 27. Μέσα προώθησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού……....133 

Διάγραμμα 28. Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού………………….135 

Διάγραμμα 29. Διαδικασίες κράτησης υπηρεσιών από τους τουρίστες………..136 

Διάγραμμα 30. Διαδικασίες πληρωμής…………………………………………137 

Διάγραμμα 31. Διαδικασίες επικοινωνίας………………………………………137 

Διάγραμμα 32. Χαρακτηριστικά των υποδομών των επιχειρήσεων……………140 

Διάγραμμα 33. Διαφοροποίηση των γαμήλιων υπηρεσιών από τον 

ανταγωνισμό……………………………………………………………142 

Διάγραμμα 34. Κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες….143 

Διάγραμμα 35. Μελλοντικοί στόχοι………………………………..……..……144  



 
 

11 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αγορά του γαμήλιου τουρισμού είναι ένας ραγδαίως αναπτυσσόμενος 

τομέας της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την 

εξειδικευμένη τουριστική αγορά επενδύουν ολοένα και περισσότερες χώρες, οι 

οποίες, αφού αντιληφθούν και αξιοποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, 

είτε αυτό είναι η μοναδική φυσική ομορφιά, τα ειδυλλιακά τοπία και οι ιδανικές 

κλιματικές συνθήκες είτε η δυνατότητα ανάπτυξης μιας καινοτόμου γαμήλιας 

εμπειρίας με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, επιδιώκουν να προσελκύσουν τουρίστες 

από όλο τον κόσμο που θα πραγματοποιήσουν το γάμο τους στον προορισμό αυτό 

(Major et al. 2010; Poon 2009; Durinec 2013; Mintel 2010). Η Ελλάδα αποτελεί έναν 

από γαμήλιους προορισμούς που κερδίζει όλο και περισσότερη διεθνή αναγνώριση 

και φήμη τόσο λόγω του απαράμιλλου φυσικού κάλλους της όσο και της υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών του τουριστικού τομέα και του κλάδου διοργάνωσης γάμων 

(Major et al. 2010; Breg 2013). Παρά ωστόσο τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης 

και τη δυνατότητα αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος που 

προκύπτουν από την ενασχόληση με το γαμήλιο τουρισμό, η αγορά αυτή παραμένει 

σε μεγάλο επίπεδο ανεξερεύνητη και ανεκμετάλλευτη στην Ελλάδα. Οι συνθήκες της 

αγοράς αυτής στη χώρα μας και συγκεκριμένα α) το προφίλ και η προέλευση των 

διεθνών τουριστών καθώς και β) οι ενέργειες μάρκετινγκ των επιχειρήσεων του 

κλάδου αποτελούν βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας. Προκειμένου να 

ενταχθεί ο γαμήλιος τουρισμός σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, αρχικά παρουσιάζονται 

στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας το μάρκετινγκ υπηρεσιών και το τουριστικό 

μάρκετινγκ ως το ευρύτερο πεδίο όπου εντάσσονται οι γάμοι ως διεθνές τουριστικό 

προϊόν.  

Συνεπώς, στην εργασία παρουσιάζεται πρώτα η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που αφορά στο μάρκετινγκ υπηρεσιών, στο τουριστικό μάρκετινγκ, στις ειδικές και 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού καθώς και στο γαμήλιο τουρισμό. Αμέσως μετά 

ακολουθεί το ερευνητικό κομμάτι με τη μεθοδολογία, την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερμηνεία των 

δεδομένων. Έπειτα αναφέρονται οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης και οι 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα και τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
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Πιο αναλυτικά, η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση που αποτελεί το 2ο Κεφάλαιο 

μετά την Εισαγωγή ξεκινά με την αναφορά στην ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών και 

στα χαρακτηριστικά του διεθνούς μάρκετινγκ στις υπηρεσίες. Στη συνέχεια, 

περιγράφονται η αναπτυξιακή πορεία που εμφανίζουν οι διεθνείς τουριστικές ροές, οι 

παράγοντες που καθορίζουν την τουριστική ζήτηση και τα στοιχεία της ταξιδιωτικής 

συμπεριφοράς των διεθνών τουριστών. Ακολουθούν δεδομένα της πορείας του 

τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έπειτα σύγχρονες εξελίξεις στο 

τουριστικό μάρκετινγκ σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Επόμενη υποενότητα 

αποτελούν οι ειδικές μορφές τουρισμού που συναντώνται στη διεθνή και την 

ελληνική αγορά καθώς και η περιγραφή του τουρισμού εκδηλώσεων μέρος του 

οποίου είναι και ο γαμήλιος τουρισμός.   

Έπειτα, ακολουθεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αγορά 

γαμήλιου τουρισμού σε διεθνές επίπεδο. Αφού αναφερθούν τα τμήματα αγοράς της 

ειδικής αυτής μορφής τουρισμού, αναλύονται τα οφέλη ανάπτυξής του φαινομένου 

και εκτιμάται το μέγεθος της αγοράς διεθνώς. Έπειτα γίνεται αναφορά στους λόγους 

ανάπτυξης του γαμήλιου τουρισμού σε διεθνές επίπεδο ενώ μελετώνται επίσης τα 

κίνητρα επιλογής προορισμού και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί. Το επόμενο 

κομμάτι αναφέρεται στο μάρκετινγκ του γαμήλιου τουρισμού και συγκεκριμένα στα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και στις μεθόδους προώθησης και προβολής.  

Η επόμενη και τελευταία υποενότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

αφορά την αγορά γαμήλιου τουρισμού στην Ελλάδα ξεκινώντας από τις προοπτικές 

και τα οφέλη ανάπτυξης και καταλήγοντας στους δημοφιλείς προορισμούς και τις 

μεθόδους προώθησης των γαμήλιων τουριστικών πακέτων της χώρας στη διεθνή 

αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα των μελετών και των επιστημονικών 

άρθρων που μελετήθηκαν αφορούν στην πλειοψηφία τους τη διεθνή αγορά γαμήλιου 

τουρισμού, διότι, λόγω της πρόσφατης ανάπτυξης του φαινομένου στην Ελλάδα, 

εκλείπουν οι επιστημονικές μελέτες γύρω από το θέμα αυτό. Οι πληροφορίες που 

αφορούν την εξειδικευμένη αυτή αγορά στην Ελλάδα προέκυψαν από 

ειδησεογραφικές πηγές και άρθρα σε συνδυασμό με στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο μέσω αναζήτησης των ιστοτόπων και της 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αγορά γαμήλιου τουρισμού 

στη χώρα μας. 
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1.1. Σκοπός και Ερωτήματα της Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει την ανάπτυξη της αγοράς γαμήλιου 

τουρισμού από τουρίστες του εξωτερικού στην Ελλάδα ώστε να σχηματιστεί μία 

πλήρης εικόνα των επιχειρήσεων και των τουριστών που εμπλέκονται στην αγορά 

αυτή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέσα από την έρευνα επιδιώκεται να 

μελετηθούν ειδικότερα: 

- οι επιμέρους υπηρεσίες που συνθέτουν το εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν 

που αποκαλείται διεθνώς «γάμος προορισμού»  

- τα δημογραφικά στοιχεία και το προφίλ των διεθνών τουριστών που 

επισκέπτονται την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν το γάμο τους 

- οι δημοφιλέστεροι γαμήλιοι προορισμοί στη χώρα 

- το είδος και το προφίλ των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αγορά 

γαμήλιου τουρισμού στην Ελλάδα 

- οι μέθοδοι διεθνούς μάρκετινγκ των ανωτέρω επιχειρήσεων  

- οι πρακτικές των επιχειρήσεων για επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική 

στη διεθνή αγορά γαμήλιου τουρισμού 

Αφορμή για την έρευνα του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε το 

ερευνητικό κενό που παρατηρήθηκε στην ελληνική βιβλιογραφία από την οποία 

εκλείπει μια συνολική και εμπεριστατωμένη εικόνα της αγοράς γαμήλιου τουρισμού, 

ενός κλάδου που αναπτύσσεται σταθερά την τελευταία δεκαετία στη χώρα. Για τη 

διερεύνηση όλων των παραπάνω ερωτημάτων κρίθηκε σκόπιμο η εκπόνηση 

πρωτογενούς έρευνας με συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από τις 

επιχειρήσεις του κλάδου. Ακολουθεί στη συνέχεια η μεθοδολογική προσέγγιση της 

ερευνητικής εργασίας.  

1.2. Μεθοδολογία  

Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

μικτή, αφού αξιοποιήθηκαν μέθοδοι συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, 

όπως συνέντευξη και ερωτηματολόγιο αντίστοιχα (Veal 2006). Στόχος ήταν αφενός 

να συγκεντρωθεί πλούσιο περιεχόμενο και αφετέρου να συλλεχθούν αριθμητικά 

δεδομένα από όπου θα προκύψουν στατιστικά στοιχεία για τα επιμέρους ζητήματα 

της έρευνας. 
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Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων 

είναι η δευτερογενής έρευνα (desk research). Προκειμένου να συλλεχθούν 

πληροφορίες για την αγορά γαμήλιου τουρισμού της Ελλάδας και για τις επιχειρήσεις 

παροχής γαμήλιων υπηρεσιών σε τουρίστες διεξήχθη έρευνα στο διαδίκτυο με βάση 

τις λέξεις-κλειδιά «γαμήλιος τουρισμός στην Ελλάδα», «γάμος τουριστών στην 

Ελλάδα», «οργάνωση γάμου στην Ελλάδα» και «εταιρίες διοργάνωσης γάμου στην 

Ελλάδα» σε ελληνικά και αγγλικά. Οι πηγές από όπου προέκυψαν τα δεδομένα είναι 

άρθρα και μελέτες περίπτωσης σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά, πτυχιακές 

εργασίες φοιτητών του τουριστικού μάνατζμεντ, ιστότοποι και κοινωνικά μέσα των 

εταιριών και των ξενοδοχείων διοργάνωσης γάμων τουριστών καθώς και ιστολόγια 

(blogs). Η δευτερογενής έρευνα άρχισε τον Οκτώβριο του 2016 και συνεχίστηκε έως 

και το Φεβρουάριο του 2017. Το πλούσιο υλικό που προέκυψε από τη συλλογή των 

πληροφοριών αυτών αποτέλεσε βάση για το σχεδιασμό της δομημένης συνέντευξης 

και του ερωτηματολογίου που απευθύνθηκαν σε εταιρίες διοργάνωσης γάμων και που 

θα αναλυθούν παρακάτω. Από στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της συγκεκριμένης 

ερευνητικής μεθόδου δημιουργήθηκε, επίσης, μία βάση δεδομένων με το δείγμα των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 

ηλεκτρονικές καρτέλες με πληροφορίες (email, τηλέφωνα, ιστοσελίδα) των 

ξενοδοχείων, των τουριστικών πρακτορείων και των εταιριών διοργάνωσης γάμων 

όπου στάλθηκε το ερωτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια εύρεσης εταιριών για τη 

δημιουργία του δείγματος, ο στόχος ήταν να ανιχνευτούν εταιρίες σε όλη την Ελλάδα 

ώστε το ερωτηματολόγιο να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες 

γεωγραφικές περιοχές. Έτσι προέκυψε ένα αρχικό δείγμα 282 εταιρών από διάφορους 

νομούς της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Από το σύνολο, 154 ήταν εταιρίες 

διοργάνωσης γάμων και εταιρίες εκδηλώσεων, 105 ήταν ξενοδοχειακές μονάδες και 

23 ήταν τουριστικά πρακτορεία. 

Μέρος της πρωτογενούς έρευνας αποτελεί η συλλογή ποιοτικών πληροφοριών 

μέσω δομημένης συνέντευξης που απευθύνθηκε σε στελέχη τουριστικών 

επιχειρήσεων και σε τουριστικούς φορείς ή περιφέρειες από όλη την Ελλάδα στο 

πλαίσιο της 32ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού ‘Philoxenia’, στις 18-20 Νοεμβρίου 

2016 στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός συνέντευξης βρίσκεται στο Παράρτημα 1. Στόχος 

της επικοινωνίας γενικότερα και της συνέντευξης ήταν να σχηματιστεί μία 

σαφέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από την αγορά του γαμήλιου 
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τουρισμού, ενώ οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τον 

κατάλληλο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου που αποτελεί το κύριο εργαλείο 

συλλογής ποσοτικών δεδομένων. Η συνέντευξη είχε συγκεκριμένη δομή ερωτήσεων 

ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη μεταχείριση των συμμετεχόντων και ήταν ηλεκτρονική 

σε μορφή κειμένου. Διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εκτός από μία 

περίπτωση που πραγματοποιήθηκε σε προσωπική συνάντηση με τον ερωτώμενο στη 

‘Philoxenia’. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τους λόγους ανάπτυξης του γαμήλιου 

τουρισμού στην Ελλάδα, το προφίλ των τουριστών, τους δημοφιλέστερους 

προορισμούς γάμων ξένων τουριστών, τον τρόπο προώθησης του γαμήλιου 

τουρισμού και τη συνεργασία ιδιωτικών και κρατικών φορέων. Η συνέντευξη 

απευθύνθηκε και απαντήθηκε από 6 περιφέρειες/τουριστικούς οργανισμούς, 3 

ξενοδοχεία και 2 εταιρίες διοργάνωσης γάμων.  

Το κυριότερο εργαλείο συλλογής - κυρίως ποσοτικών αλλά και ποιοτικών, 

δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2. Το 

ερωτηματολόγιο σχηματίστηκε μεταξύ 10-15 Φεβρουαρίου 2017 αρχικά σε μορφή 

κειμένου που στη συνέχεια περάστηκε σε ηλεκτρονική μορφή σε φόρμα Google 

προκειμένου να διανεμηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 282 επιχειρήσεις 

που είχαν συγκεντρωθεί σε λίστα στη βάση δεδομένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

βάση για τη δομή και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου αποτέλεσε η συνέντευξη 

που διενεργήθηκε με 11 στελέχη της αγοράς γαμήλιου τουρισμού στα πλαίσια της 

‘Philoxenia’, αφού επισημάνθηκαν όλα τα επιμέρους ζητήματα στα οποία έπρεπε να 

στραφεί η έρευνα. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αναπτύχθηκαν, επομένως, 

βάσει των επιμέρους στόχων της έρευνας που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αλλά και βάσει 

προγενέστερων διεθνών ερευνών και ερωτηματολογίων που αφορούν το γαμήλιο 

τουρισμό για την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

έρευνες στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου ήταν  οι έρευνες 

των De Witt (2006), Durinec (2013), Major et al. (2010), Seebaluck et al. (2015) και 

Vidauskaite (2015). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 31 ερωτήματα κλειστού τύπου. Τα 

περισσότερα ερωτήματα απαντώνται με τη μορφή κλίμακας Likert, ορισμένα με 

πολλαπλή επιλογή και άλλα με σύντομη απάντηση. Σκοπός της έρευνας μέσω των 

όλων ερωτημάτων είναι να διαπιστωθούν η γνώμη και η εμπειρία των επιχειρήσεων 
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σχετικά με την αγορά γαμήλιου τουρισμού στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη που εξηγούνται παρακάτω.  

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις για το είδος, το μέγεθος και 

άλλα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων καθώς και τους τρόπους διοίκησης των 

γαμήλιων υπηρεσιών που παρέχονται στους ξένους τουρίστες. Στη συνέχεια 

ακολουθούν ερωτήσεις για τους δημοφιλέστερους γαμήλιους προορισμούς στην 

Ελλάδα και για το προφίλ των τουριστών γάμου, όπως η χώρα προέλευσης και η 

ηλικία τους. Το επόμενο μέρος αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν τις ενέργειες 

διεθνούς μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τα «7Ps» του μίγματος 

μάρκετινγκ - προϊόν, τιμή, διανομή, προώθηση, άνθρωποι, διαδικασίες, περιβάλλον 

επιχείρησης. Τέλος ακολουθεί μία ερώτηση για τους μελλοντικούς στόχους των 

επιχειρήσεων και μία ερώτηση για τους παράγοντες που καθορίζουν τις επιτυχημένες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στη διεθνή αγορά γαμήλιου τουρισμού.  

Όσον αφορά τη διανομή του ερωτηματολογίου, στις 15 Φεβρουαρίου 2017 

αυτό στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 4 επιχειρήσεις διοργάνωσης γάμων ώστε να γίνει 

πιλοτική εφαρμογή και να συλλεχθούν σχόλια από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για 

διορθώσεις προτού το ερωτηματολόγιο προωθηθεί στο σύνολο του δείγματος. Αξίζει 

να σημειωθεί πως πολύτιμη βοήθεια για την έγκριση και διόρθωση του 

ερωτηματολογίου προήλθε από προσωπική συνάντηση με στέλεχος εταιρίας 

διοργάνωσης γάμων που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα, από τις 15 Φεβρουαρίου 

και έως τις 10 Μαρτίου  2017 το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο σύνολο των 282 επιχειρήσεων που ανιχνεύτηκαν κατά τη 

δευτερογενή έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από την αποστολή ηλεκτρονικού 

μηνύματος πραγματοποιήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις για 

επιβεβαίωση λήψης του ερωτηματολογίου και για υπενθύμιση συμπλήρωσής του. Η 

τηλεφωνική επικοινωνία συνεχίστηκε έως 31 Μαρτίου και η δυνατότητα αποδοχής 

απαντήσεων έληξε στις 7 Απριλίου οπότε έκλεισε η φόρμα Google με το 

ερωτηματολόγιο αφού  συλλέχθηκαν απαντήσεις από 103 επιχειρήσεις.  

Τα δεδομένα που προέκυψαν από το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, 

περάστηκαν αρχικά στο Microsoft Excel και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν 

περαιτέρω στο πρόγραμμα στατιστικής SPSS. Οι στατιστικές μέθοδοι που 
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χρησιμοποιήθηκαν στο SPSS είναι η μέτρηση συχνοτήτων και ποσοστών καθώς και ο 

μέσος όρος για τις ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας. 

1.3. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα  

Στο τρίτο κεφάλαιο  της εργασίας όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας εμφανίζονται σε Πίνακες και στα αντίστοιχα Διαγράμματα όλα τα δεδομένα 

από κάθε μία ερώτηση του ερωτηματολογίου. Αρχικά, αναλύονται τα χαρακτηριστικά 

των ελληνικών εταιριών που συμμετέχουν στην αγορά γαμήλιου τουρισμού, όπως το 

είδος, το μέγεθος και η έδρα των επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζεται η συχνότητα 

που οι συμμετέχουσες ελληνικές εταιρίες διοργανώνουν και φιλοξενούν γαμήλιες 

τελετές και δεξιώσεις ξένων τουριστών. Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν τη 

διοίκηση των επιχειρήσεων,  όπως τα τμήματα από τα οποία απαρτίζονται, το 

υπεύθυνο τμήμα για την οργάνωση του γάμου των ξένων ζευγαριών, το έτος 

επέκτασης στη διεθνή αγορά γαμήλιου τουρισμού καθώς και οι γάμοι που 

διοργάνωσαν ή φιλοξένησαν οι επιχειρήσεις  το 2016.     

Έπειτα, παρουσιάζονται σε Πίνακα και σε Διάγραμμα οι δημοφιλέστεροι 

ελληνικοί προορισμοί για τους γάμους των ξένων ζευγαριών σύμφωνα με τη γνώμη 

των παρόχων γαμήλιων υπηρεσιών, ενώ ακολουθεί ανάλυση του προφίλ των ξένων 

τουριστών. Ειδικότερα, προέκυψαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία για την καταγωγή, 

την ηλικία και το επίπεδο εισοδήματος των τουριστών καθώς και για τους τύπους 

γάμου που προτιμώνται σε μεγαλύτερο βαθμό. Το Μίγμα Μάρκετινγκ που αφορά τις 

τουριστικές υπηρεσίες είναι το αμέσως επόμενο υποκεφάλαιο στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Στο σημείο αυτό αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα που 

προέκυψαν για τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρίες διαμορφώνουν τα 7 στοιχεία 

του Μίγματος Μάρκετινγκ: Προϊόν, Τιμή, Διανομή, Προώθηση, Άνθρωποι, 

Διαδικασίες και Περιβάλλον.  

Τελευταία αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ως προς τα 

χαρακτηριστικά που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και ως προς τα κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στην αγορά του γαμήλιου τουρισμού.  
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Στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μέσα 

από μία κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας και των αποτελεσμάτων, αναφέρονται 

πρώτα τα στοιχεία που αποδεικνύεται ότι πρέπει να προσδιορίζουν το πακέτο των 

γαμήλιων υπηρεσιών, ένα σύνθετο και υψηλής αξίας προϊόν. Στη συνέχεια, γίνεται 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

διαπιστώνεται κατά πόσο τα στατιστικά της έρευνας συμφωνούν ή διαφωνούν με τις 

διεθνείς τάσεις ως προς την προέλευση των τουριστών γάμου και τους δημοφιλείς 

τύπους γάμου. Συσχετίζονται, τέλος, τα κριτήρια επιλογής γαμήλιων προορισμών 

βάσει της βιβλιογραφίας με τα χαρακτηριστικά των γαμήλιων προορισμών και των 

γαμήλιων πακέτων στην Ελλάδα. Αποτελεί αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι 

δημοφιλείς γαμήλιοι προορισμοί της χώρας καθώς και οι προσφερόμενες γαμήλιες 

υπηρεσίες ανταποκρίνονται  σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν οι 

ξένοι τουρίστες ένα μέρος του εξωτερικού για να τελέσουν  ή να γιορτάσουν το γάμο 

τους. 

 



2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

Ο όρος Μάρκετινγκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά αρχές του 20ού αιώνα όταν 

εκδόθηκε το πρώτο διδακτικό εγχειρίδιο με σχετική θεματολογία. Μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει ακριβής ορισμός του όρου και απόλυτη συμφωνία μεταξύ των θεωρητικών. 

Ωστόσο όλοι οι σύγχρονοι ορισμοί του μάρκετινγκ κάνουν σαφή αναφορά στην 

αναγνώριση και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και δημιουργούν 

συστήματα γύρω από την μέθοδο αυτή, ενώ παλαιότερα δινόταν έμφαση στην 

ανάπτυξη συστημάτων της επιχείρησης με αποκλειστικό κίνητρο και στόχο το 

κέρδος. Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί από θεωρητικούς του Μάρκετινγκ και τις 

επαγγελματικές ενώσεις είναι πολλοί: Η Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ (2013) 

ορίζει το Μάρκετινγκ στο διαδικτυακό της ιστότοπο www.ama.org ως:   

 

«ένα σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαδικασιών και 

θεσμών μέσα από το οποίο δημιουργείται αξία για τα όλα ενδιαφερόμενα 

μέρη (επιχείρηση, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, κοινωνία) και 

παράλληλα χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα από τη δημιουργία, 

επικοινωνία, διανομή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών».  

 

Σύμφωνα με τους Philip Kοtler και Gary Armstrong (2011, p. 4) το 

Μάρκετινγκ ορίζεται απλά ως η διαδικασία διαχείρισης των κερδοφόρων σχέσεων με 

τους πελάτες και ο ρόλος του είναι διττός. Στοχεύει αφενός να προσελκύσει νέους 

πελάτες προσφέροντας υψηλή αξία και αφετέρου να διατηρήσει και να αναπτύξει τις 

σχέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες παρέχοντας υψηλό βαθμό ικανοποίησης (Kοtler 

and Armstrong 2011, p.4). Τα προϊόντα στο μάρκετινγκ κατηγοριοποιούνται σε   

αγαθά και υπηρεσίες διαφοροποιώντας και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που 

εφαρμόζονται στις δύο κατηγορίες προϊόντων. Η παρούσα μελέτη που αφορά το 

γαμήλιο τουρισμό θα εστιάσει στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών. 

Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, της τεχνολογίας, της πληροφορίας και 

της διεθνοποίησης οι υπηρεσίες αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της 

οικονομίας. Στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, οι υπηρεσίες κυριαρχούν έναντι 

των προϊόντων καθώς έως και 70% των επιχειρήσεων των προηγμένων χωρών 

http://www.ama.org/
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εντάσσονται στον τομέα των υπηρεσιών συμβάλλοντας με ανάλογο ποσοστό στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ (Αυλωνίτης, Γούναρης και Τσιότσου 2016).   

Το μάρκετινγκ προϊόντων προηγείται, όπως είναι φυσικό, στη διεθνή 

βιβλιογραφία έναντι του μάρκετινγκ υπηρεσιών, το οποίο εμφανίστηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του ’80 όταν στις «δυτικές» οικονομίες αυξήθηκε η σημασία του 

τριτογενούς τομέα, εντατικοποιήθηκε ο ανταγωνισμός στις αγορές των υπηρεσιών και 

παράλληλα, αναγνωρίστηκε η αξία των εσωτερικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων 

(Γούναρης 2012). Σήμερα, το μάρκετινγκ υπηρεσιών είναι απαραίτητο ακόμη και σε 

επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών αγαθών λόγω της αλληλένδετης σχέσης 

μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών. Η διάκριση των προϊόντων σε υπηρεσίες και αγαθά 

γίνεται διαρκώς δυσκολότερη καθώς σε πολλές υπηρεσίες εμπεριέχονται κάποια 

στοιχεία αγαθών, ενώ αντίστοιχα πολλά αγαθά συμπληρώνονται από υπηρεσίες που 

συμβάλλουν στη συνολική αξία ενός προϊόντος. Οι υπηρεσίες, ως τα άυλα και 

συμπληρωματικά στοιχεία των αγαθών, λαμβάνονται από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις ως αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων προσφέροντας τη δυνατότητα 

ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και διαφοροποίησης από ομοειδή 

προϊόντα άλλων επιχειρήσεων.  

2.1.1. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών 

Η λογική της διαφορετικής μελέτης και διαχείρισης του μάρκετινγκ 

υπηρεσιών από το μάρκετινγκ προϊόντων (αγαθών) βασίζεται στη σημαντικότερη 

διαφορά μεταξύ των δύο που είναι η υλική υπόσταση. Σε αντίθεση με τα υλικά 

αγαθά, οι υπηρεσίες στερούνται υλικής υπόστασης και χαρακτηρίζονται ως άυλης 

φύσεως προϊόντα. Αποτελούν εμπειρίες που αποκτούν οι καταναλωτές και που 

διαμορφώνονται μέσα από: α) συγκεκριμένες ενέργειες του παρόχου της υπηρεσίας, 

β) την ικανότητα του τελευταίου να επιτυγχάνει πρότυπα κατά την εκτέλεση των 

ενεργειών αυτών και γ) την ικανοποίηση των προσδοκιών του καταναλωτή ως προς 

την εμπειρία (Γούναρης 2012).  

Αξίζει να αναφερθούν εκτενέστερα μοναδικά χαρακτηριστικά της φύσης και 

της παραγωγής των υπηρεσιών που καθιστούν το μάρκετινγκ υπηρεσιών και τα 

προβλήματα που συνδέονται με αυτό διαφορετικά από ότι στα προϊόντα. Τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά της φύσης μιας υπηρεσίας που συναντώνται διαρκώς στη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι η άυλη φύση (intangibility), η αδιαιρετότητα (inseparability of 
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production and consumption), η ετερογένεια (heterogeneity), και η φθαρτότητα 

(perishability) (Γούναρης 2012, Αυλωνίτης, Γούναρης και Τσιότσου 2016). Οι 

δυσκολίες που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με την 

επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, την αποθήκευση, την τιμολόγηση 

και κυρίως τη συστηματοποίηση της ποιότητας.  

Όπως έχει επισημανθεί, η ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών προέρχεται κυρίως 

από την άυλη φύση τους. Πιο αναλυτικά, η άυλη φύση που διακρίνει τις υπηρεσίες 

σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να έχουν φυσική επαφή και εμπειρία με το 

προϊόν-υπηρεσία πριν την αγορά του προϊόντος δημιουργώντας έτσι αμφιβολίες για 

την ποιότητά του. Γι’ αυτό το λόγο, οι ενδείξεις και τα σημάδια της ποιότητας της 

υπηρεσίας, τόσο μέσου του ορατού όσο και του μη ορατού περιβάλλοντος, παίζουν 

καταλυτικό ρόλο για τη μείωση της αβεβαιότητας των καταναλωτών. Οι στρατηγικές 

μάρκετινγκ που αφορούν τον τόπο, την τιμή, τους ανθρώπους, το φυσικό περιβάλλον 

και την επικοινωνία είναι καλό να δομούνται έτσι ώστε να ενισχύονται τα υλικά 

στοιχεία της υπηρεσίας και να προβάλλονται τα σωστά σημάδια ποιότητας. Επιπλέον, 

αυξάνοντας τις ευκαιρίες διάδρασης με τους καταναλωτές αυξάνεται και η αξιοπιστία 

της επικοινωνίας και οι δυνατότητες ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης με τους 

υφισταμένους και δυνητικούς πελάτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενίσχυση της 

προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ πελατών, πελατών-εργαζομένων ή μεταξύ πελατών 

και μη πελατών της επιχείρησης. Η κατάλληλη επίσης αξιοποίηση των χειροπιαστών 

στοιχείων μιας υπηρεσίας δυναμώνει την επικοινωνία και την πληροφόρηση 

αναφορικά με την υπηρεσία, αφού τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως εργαλεία 

συμβολικών μηνυμάτων (Γούναρης 2012).    

 Το χαρακτηριστικό της αδιαιρετότητας των υπηρεσιών προέρχεται από το 

γεγονός ότι η παραγωγή και η κατανάλωση του προϊόντος γίνονται στον ίδιο χρόνο 

και χώρο που σημαίνει ότι ο προμηθευτής και ο αγοραστής συμμετέχουν δυναμικά 

στη διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας. Η αλληλεπίδραση του 

προμηθευτή με τον αγοραστή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο μάρκετινγκ υπηρεσιών 

καθώς επηρεάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας και κατά 

συνέπεια το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη.  

Όσον αφορά το επίπεδο συμμετοχής του πελάτη στην παροχή της υπηρεσίας, 

αυτό διακρίνεται σε χαμηλό, μέτριο και υψηλό (Γούναρης 2012). Στην πρώτη 
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περίπτωση η συμμετοχή του καταναλωτή είναι ελάχιστη και έτσι προσφέρεται η 

δυνατότητα για τυποποίηση της υπηρεσίας εφόσον δεν είναι αναγκαία η 

προσωποποιημένη και εξατομικευμένη υπηρεσία. Σε περιπτώσεις που η συμμετοχή 

του πελάτη χαρακτηρίζεται ως μέτρια, όπως για παράδειγμα στις τραπεζικές 

υπηρεσίες, ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να συμβάλει στη διαδικασία παραγωγής 

δίνοντας πληροφορίες και εκφράζοντας προτιμήσεις ώστε να προσαρμοστεί η 

παρεχόμενη υπηρεσία στις ανάγκες του. Είναι λογικό ότι σε αυτό το επίπεδο η 

δυνατότητα τυποποίησης του προσφερόμενου προϊόντος μειώνεται. Η μικρότερη 

δυνατή τυποποίηση εφαρμόζεται σε υπηρεσίες με υψηλή συμμετοχή του καταναλωτή 

αφού ο τελευταίος εκκινεί και καθοδηγεί τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας η 

οποία προσαρμόζεται απόλυτα στις εξατομικευμένες ανάγκες του πελάτη (Γούναρης 

2012). Χαρακτηριστικά παραδείγματα με υψηλή συμμετοχή του καταναλωτή είναι οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες ή τα εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής σε ένα 

γυμναστήριο. Ενδιαφέρον είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών για εξατομικευμένες υπηρεσίες συνεχώς αυξάνονται καθιστώντας 

αναγκαίο για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να διαφοροποιήσουν και να 

προσαρμόσουν το προϊόν τους ανάλογα με τις εκάστοτε προτιμήσεις ώστε να 

διατηρήσουν την κερδοφορία τους. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

αναπτύσσοντας μηχανισμούς παραγωγικής ευελιξίας προσφέρουν μεγάλη ποικιλία 

επιλογών στον καταναλωτή ο οποίος αποκτά διαρκώς περισσότερο έλεγχο πάνω στο 

περιεχόμενο της υπηρεσίας.    

Όπως αναφέρθηκε, η ποιότητα της υπηρεσίας και οι ενδείξεις ως προς αυτή 

είναι σημαντικοί παράγοντες στο μάρκετινγκ υπηρεσιών. Ωστόσο, η ποιότητα είναι 

ένα μεταβλητό στοιχείο αφού ποικίλει ανάλογα με τον πάροχο της υπηρεσίας, τον 

τόπο, το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται. Αυτή η αδυναμία 

συστηματοποίησης του αποτελέσματος παροχής της υπηρεσίας ονομάζεται 

ετερογένεια ή μεταβλητότητα και είναι το τρίτο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών. Η 

ετερογένεια σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον αστάθμητο ανθρώπινο παράγοντα, 

καθώς οι συμπεριφορές των εργαζομένων και των πελατών αλλά και οι μεταξύ τους 

σχέσεις διαφοροποιούνται από συναλλαγή σε συναλλαγή (Γούναρης 2012). Μέθοδοι 

αντιμετώπισης της ετερογένειας είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού επαφής 

με στόχο την καλύτερη δυνατή ομογενοποιημένη εξυπηρέτηση και η αντικατάσταση 

του ανθρώπινου παράγοντα με νέες τεχνολογίες.  
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Το τέταρτο και τελευταίο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι η 

φθαρτότητα που αφορά την αδυναμία αποθήκευσης των υπηρεσιών. Εφόσον η 

παραγωγή και η κατανάλωση των υπηρεσιών συμπίπτουν χρονικά ή/και χωρικά 

συνεπάγεται ότι εάν η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών δεν αξιοποιηθεί (πουληθεί) 

μία δεδομένη στιγμή, τότε τα δυνητικά έσοδα χάνονται και δεν αναπληρώνονται. Η 

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, λοιπόν, αξιοποιείται μόνο όταν οι καταναλωτές 

είναι παρόντες στο περιβάλλον-χώρο της επιχείρησης και συνεπώς είναι αδύνατο ο 

πάροχος της υπηρεσίας να δημιουργήσει απόθεμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

μεταβλητότητα της ζήτησης. Ο προβληματισμός λοιπόν που δημιουργείται λόγω της 

φθαρτότητας είναι η δυσκολία συγχρονισμού προσφοράς και ζήτησης που οδηγεί σε 

αυξημένο κόστος και χαμηλή αποδοτικότητα της δυναμικότητας (Γούναρης 2012). Η 

αντιμετώπιση αυτής της ιδιαιτερότητας γίνεται μέσω προσπαθειών μετακύλησης της 

ζήτησης με διαφόρων ειδών κίνητρα προς τους καταναλωτές καθώς και μέσω 

διεύρυνσης της εξυπηρέτησης με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (Γούναρης 

2012).   

Ένας επιπρόσθετος προβληματισμός που αφορά το μάρκετινγκ υπηρεσιών 

είναι η δυσκολία τιμολόγησης αφού δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το κόστος ανά 

περίπτωση εξυπηρέτησης (Γούναρης 2012). Ο ακριβής υπολογισμός και έλεγχος του 

κόστους των πρώτων «υλών» που απαιτούνται για την παραγωγή μιας υπηρεσίας 

είναι αδύνατος εφόσον υπάρχει ο αστάθμητος ανθρώπινος παράγοντας καθιστώντας 

δύσκολη την τιμολογιακή πολιτική. Η λεπτομερής κοστολογική ανάλυση και η στενή 

παρακολούθηση των εργασιών και των παραγωγικών συνθηκών με συλλογή 

δεδομένων είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση του κόστους. 

2.1.2. Το Μίγμα Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες 

Δεδομένης της ποικιλίας των συνισταμένων δυνάμεων που εμπλέκονται στη 

παραγωγική διαδικασία μιας υπηρεσίας, είναι λογικό τα εργαλεία χάραξης και 

υλοποίησης των στρατηγικών μάρκετινγκ να διευρύνονται στις υπηρεσίες. Πράγματι, 

το Μίγμα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών πέρα από τα “4Ps”, προϊόν/υπηρεσία – τιμολόγηση 

– διανομή – επικοινωνία, διαθέτει «3Ps» επιπλέον: τους ανθρώπους (People), τις 

διαδικασίες εξυπηρέτησης (Procedures/Processes)  και το περιβάλλον της επιχείρησης 
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ή αλλιώς τις φυσικές αποδείξεις (Physical Evidence) (Αυλωνίτης, Γούναρης και 

Τσιότσου 2016). 

Οι άνθρωποι είναι βασικός συντελεστής του Μίγματος Μάρκετινγκ 

Υπηρεσιών αφού, όπως έχει αναφερθεί, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

προσφοράς της υπηρεσίας, η ποιότητα της οποίας εξαρτάται από το επίπεδο 

εξυπηρέτησης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της άμεσης ή έμμεσης επαφής με 

τους πελάτες.  Η φύση των διαφόρων διαδικασιών, ο βαθμός πολυπλοκότητάς τους 

και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους αποτελούν επίσης σημαντικά 

στοιχεία του Μίγματος Μάρκετινγκ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός των διαδικασιών 

εξυπηρέτησης επιδρά όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα της εμπειρίας και της 

ικανοποίησης του καταναλωτή, αλλά και στην αποδοτικότητα της ίδιας της 

επιχείρησης μέσα από την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου καθώς και τη βελτίωση 

του επιπέδου ποιότητας και ανταπόκρισης. Για παράδειγμα, όταν η διαδικασία 

κράτησης δωματίου σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση γίνεται με πολλαπλούς τρόπους 

όπως τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της επιχείρησης, μέσω 

ηλεκτρονικού «μεσίτη» κράτησης ή μέσω κοινωνικών δικτύων, τότε αυξάνεται η 

ποιότητα εξυπηρέτησης της παρεχόμενης υπηρεσίας ενισχύοντας της ικανοποίηση 

των πελατών αναφορικά με την επιχείρηση. Σχετικά με το περιβάλλον της 

επιχείρησης, η τοποθεσία στην οποία λειτουργεί μια επιχείρηση προσφοράς 

υπηρεσιών, ο εξωτερικός και εσωτερικός της διάκοσμος, η λειτουργικότητα, η 

ασφάλεια, η υγιεινή των χώρων της καθώς και τα χειροπιαστά αντικείμενα που είναι 

φορείς μηνυμάτων συνδέονται απόλυτα με την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Είναι λογικό επομένως αυτό το στοιχείο που εμφανίζεται στην αγγλική 

ορολογία ως Physical Evidence να συμπεριλαμβάνεται στο Μίγμα του Μάρκετινγκ 

Υπηρεσιών.  

Ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές του Μάρκετινγκ υποστηρίζουν ότι η θεωρία 

των “4P” ή “7P” εκφράζει το Μίγμα Μάρκετινγκ από την πλευρά των επιχειρήσεων. 

Παράλληλα διατυπώνεται η άποψη ότι το Μίγμα Μάρκετινγκ θα πρέπει οργανώνεται 

λαμβάνοντας υπόψη και την πλευρά του καταναλωτή και εφαρμόζοντας τα ακόλουθα 

“4Cs”: Customer Value - Αξία, Cost - Κόστος, Convenience -Ευκολία και 

Communication – Επικοινωνία (Kοtler and Armstrong 2011, p. 52-53). Οι 

υποστηρικτές της θεωρίας των 4Cs επισημαίνουν ότι οι πελάτες δεν αγοράζουν απλά 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Αγοράζουν «αξία» και «λύσεις» σε κάποιο συγκεκριμένο 
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πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Επίσης, οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται μόνο για την 

τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αλλά και για το συνολικό κόστος σε χρήματα, 

σε κόπο και χρόνο που καλούνται να διαθέσουν για την απόκτηση και χρήση του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι καταναλωτές θέλουν ακόμα να προμηθεύονται τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν με τη μέγιστη δυνατή ευκολία. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι η ευρεία διανομή του προϊόντος ώστε να 

υπάρχει ευκολία πρόσβασης σε όλα τα κανάλια διανομής, οι απλές διαδικασίες 

παραγγελίας (π.χ. online) και άμεση παραλαβή των προϊόντων ή υπηρεσιών. Τέλος, 

οι πελάτες σήμερα ενδιαφέρονται και απαιτούν αμφίδρομη επικοινωνία, συνεχή 

ενημέρωση και υποστήριξη ενώ ενδιαφέρονται λιγότερο για τις προωθητικές 

ενέργειες που γίνονται από την πλευρά των προμηθευτών με σκοπό να επηρεάσουν 

τις αγοραστικές αποφάσεις τους. 

2.1.3. Διεθνές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

Σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον 

είναι εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Η αξία μάλιστα των παραγόμενων υπηρεσιών σε 

παγκόσμιο επίπεδο είναι μεγαλύτερη από αυτήν των φυσικών αγαθών τη στιγμή που 

το διεθνές εμπόριο στις υπηρεσίες αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου 

εμπορίου. Μεταξύ των παραγόντων που έχουν συμβάλει στη ραγδαία διεθνοποίηση 

των υπηρεσιών, καθοριστική σημασία έχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών καθώς επιτρέπουν σε καταναλωτές από την 

παγκόσμια αγορά ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους να έχουν πρόσβαση σε διεθνείς 

υπηρεσίες γρήγορα και οικονομικά (Javagli and Martin 2007). Επιπλέον, οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις εστιάζουν περισσότερο στη διαφοροποίηση και τη 

διεθνοποίηση των υπηρεσιών παρά των αγαθών λόγω του έντονου ανταγωνισμού στο 

εμπόριο αγαθών και του ότι οι βιομηχανίες δεν χαρακτηρίζονται πλέον από υψηλή 

ένταση εργασίας αλλά υψηλή ένταση υπηρεσιών και κεφαλαίου (Javagli and Martin 

C., 2007). Μία ακόμη παράμετρος που έχει ευνοήσει τη διεθνοποίηση υπηρεσιών, 

όπως και αγαθών, είναι η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου μέσω της ίδρυσης 

παγκόσμιων ή διμερών εμπορικών συνασπισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου ή η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Το οικονομικό, πολιτικό, νομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι 

διαφορετικό στις παγκόσμιες από ό, τι στις εγχώριες αγορές και όπως στην 

περίπτωση των αγαθών έτσι και στις υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 

τη διαδικασία διεθνοποίησης και το σχεδιασμό του διεθνούς μίγματος μάρκετινγκ. Η 

μελέτη του οικονομικού περιβάλλοντος αφορά κυρίως την οικονομική ανάπτυξη και 

τους παράγοντες ευημερίας μιας χώρας μαζί με δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η 

αξιολόγηση του πολιτικού περιβάλλοντος εστιάζει σε κυβερνητικές πρακτικές των 

χωρών εξαγωγής και εισαγωγής μιας υπηρεσίας που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στο 

εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ των δύο αγορών. Το πολιτιστικό και κοινωνικό 

περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς που αφορά αξίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

γλώσσα κ.ά. πρέπει επίσης να αξιολογηθεί προκειμένου να εντοπιστούν αγορές-

στόχοι και να σχεδιαστεί το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ για κάθε αγορά ή τμήμα 

αγοράς. 

Οι υπηρεσίες έχουν άυλη υπόσταση ενώ δεν μπορούν να μεταφερθούν με 

φυσικό τρόπο ούτε να αποθηκευτούν δημιουργώντας απόθεμα. Λόγω της ιδιαίτερης 

φύσης τους λοιπόν, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι διεθνών υπηρεσιών 

είναι η ανάγκη για υψηλή επαφή με τον καταναλωτή, οι υψηλές απαιτήσεις 

εξατομίκευσης από τους πελάτες και η προσαρμογή στο πολιτιστικό πλαίσιο των 

καταναλωτών. Ιδιαίτερα στις υπηρεσίες υψηλής επαφής οι πελάτες εκτιμούν την 

ποιότητα και την ικανοποίηση από μία υπηρεσία βασιζόμενοι σε απτά στοιχεία, όπως 

είναι η δημοτικότητα και αναγνωρισιμότητα ενός brand, η χώρα προέλευσης του 

παρόχου, ο βαθμός και τρόπος προσαρμογής της υπηρεσίας στα πολιτιστικά πρότυπα 

(γλώσσα, σύμβολα, έθιμα) καθώς και η επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό που 

παρέχει την υπηρεσία (La, Patterson and Styles  2005). Όσον αφορά τον παράγοντα 

‘άνθρωποι’ μάλιστα, οι γνώσεις και οι ικανότητες του προσωπικού επαφής και ο 

βαθμός επαγγελματισμού, ευγένειας και σεβασμού προς τον πελάτη έχουν 

καθοριστική σημασία για την ποιότητα των υπηρεσιών. Όπως είναι φυσικό, τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό του 

διεθνούς μίγματος μάρκετινγκ των υπηρεσιών το οποίο είναι απαραίτητο να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε αγοράς και να αλλάζει από χώρα 

σε χώρα. 

Όπως και το Μάρκετινγκ Προϊόντων έτσι και το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

διακρίνεται σε B2C (business-to-consumers) και  B2B (business-to-business) 
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ανάλογα με το αν οι υπηρεσίες απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές και σε 

επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε διεθνές επίπεδο, μία από τις σημαντικές διαφορές που 

εντοπίζεται μεταξύ των δύο κατηγοριών μάρκετινγκ είναι η εξής: στο B2C 

μάρκετινγκ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα οφέλη που αποκομίζει ο τελικός 

καταναλωτής επενδύοντας έτσι περισσότερο στο συναίσθημα, ενώ στο B2B 

μάρκετινγκ έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και στο πώς αυτά 

εξοικονομούν στις επιχειρήσεις χρόνο, χρήμα και πόρους (Javagli and Martin 2007).  

Στη διεθνή αγορά βέβαια, το μάρκετινγκ υπηρεσιών είναι απαραίτητο να 

προσαρμόζεται ανάλογα με τη χώρα στην οποία απευθύνονται οι υπηρεσίες και  

ανεξάρτητα από το εάν οι αποδέκτες είναι οι τελικοί καταναλωτές ή οι επιχειρήσεις. 

Μεγαλύτερη ωστόσο ανάγκη προσαρμογής από χώρα σε χώρα χαρακτηρίζει τις 

υπηρεσίες που απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

καταναλωτική συμπεριφορά και ο τρόπος χρήσης μιας υπηρεσίας από τους 

καταναλωτές αλλάζει σε μεγαλύτερο βαθμό από χώρα σε χώρα, ενώ τα 

επιχειρηματικά πρότυπα και οι συμπεριφορές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 

σταθερότητα ανά τον κόσμο.  
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2.2. Η Τουριστική Βιομηχανία και το Τουριστικό Μάρκετινγκ 

2.2.1. Η πορεία και οι τάσεις του διεθνούς τουρισμού 

Σύμφωνα με το γλωσσάριο της ιστοσελίδας του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού (UNWTO) ο τουρισμός ορίζεται ως:  

«ένα κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο που 

συνεπάγεται τη μετακίνηση ανθρώπων προς χώρες και περιοχές 

εκτός του συνήθους περιβάλλοντος διαμονής τους για προσωπικούς 

ή επαγγελματικούς λόγους. Οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται 

επισκέπτες (οι οποίοι μπορεί να είναι είτε τουρίστες είτε εκδρομείς 

προερχόμενοι από την ίδια ή αλλοδαπή χώρα) και ο τουρισμός 

αφορά τις δραστηριότητές τους, μερικές εκ των οποίων ενέχουν 

τουριστικές δαπάνες» (UNWTO, Tourism Glossary, p.1).  

Ο τουρισμός είναι ένα αυτοδύναμο και διαρκώς αναπτυσσόμενο παγκόσμιο 

φαινόμενο που αποτελεί τμήμα της σύγχρονης καθημερινότητας αφού συνδέεται 

στενά με την κατανάλωση και τον ελεύθερο χρόνο εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον 

κόσμο. Στο διεθνές περιβάλλον της αβεβαιότητας και των συνεχών αλλαγών, ο 

τουρισμός, παρά τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις που αντιμετωπίζει λόγω 

μεταβολών στις φυσικές, οικονομικές ή πολιτικές συνθήκες, παρουσιάζει 

μακροπρόθεσμα μία αδιάκοπτη αναπτυξιακή πορεία φανερώνοντας την ισχύ και την 

ανθεκτικότητά του στην πάροδο των χρόνων. Από τη δεκαετία του 1950 

χαρακτηρίζεται από συνεχή επέκταση και ανάπτυξη για να αναδειχθεί σήμερα ένας 

από τους μεγαλύτερους και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας 

οικονομίας. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον τουριστικό τομέα, όπως είναι φυσικό, 

έχει ενισχυθεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που εκείνος  

συνεπάγεται τόσο σε τοπικό (μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της ροής 

συναλλάγματος) όσο και σε κρατικό επίπεδο (μέσω των επενδύσεων και της 

ενίσχυσης στο ισοζύγιο πληρωμών). 

Απόδειξη της ραγδαίας ανάπτυξης του τουριστικού φαινομένου αποτελούν τα 

στατιστικά στοιχεία και οι αριθμοί που αφορούν τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις και 

τα έσοδα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
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για το 2015, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις από 25 εκ. το 1950 και 674 εκ. το 2000, 

ανήλθαν σε 1186 εκ. το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 4.6% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Το 2015 ήταν η έκτη συνεχόμενη χρονιά μετά την οικονομική 

κρίση του 2009 που οι τουριστικές αφίξεις σημειώνουν ρυθμό ανάπτυξης άνω του 

μέσου όρου καθώς αυξάνονται ετησίως περισσότερο από 4% από το 2010 κι έπειτα. 

Αδιαμφισβήτητα, οι τεχνολογικές εξελίξεις που διευκολύνουν τις διεθνείς μεταφορές, 

η ανερχόμενη μεσαία τάξη στις αναδυόμενες οικονομίες και η αύξηση του ελεύθερου 

χρόνου έχουν συντελέσει στην ανοδική πορεία των διεθνών τουριστικών ροών τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα όμως για το 2015, οι διεθνείς τουριστικές ροές 

φαίνεται να επηρεάστηκαν από τις έντονες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, την πτώση στην τιμή του πετρελαίου που αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα 

στις χώρες εισαγωγής αλλά ελάττωσε την τουριστική ζήτηση στις χώρες εξαγωγής 

πετρελαίου και τέλος την παγκόσμια ανησυχία σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας 

και προστασίας (UNWTO Tourism Highlights 2016, p.4). 

Σε ανάλογους ρυθμούς με τις τουριστικές αφίξεις κινούνται τα έσοδα που 

προκύπτουν από τις δαπάνες των τουριστών για διαμονή, εστίαση, διασκέδαση, 

ψώνια και άλλες υπηρεσίες ή αγαθά. Οι διεθνείς τουριστικές εισπράξεις, όπως 

ονομάζονται, από $2 δις το 1950 ανήλθαν σε $674 δις το 2000 για να φτάσουν το 

εντυπωσιακό νούμερο των  $1,26 τρις το 2015. Εάν σε αυτό το ποσό προστεθούν τα 

$211 δις που παρήχθησαν από το διεθνή τουρισμό στον τομέα των μεταφορών, τότε η 

συνολική αξία των παγκόσμιων εξαγωγών στον τουρισμό ανέρχεται στα $1,5 τρις 

αντιπροσωπεύοντας το 7% των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες παγκοσμίως 

(UNWTO Tourism Highlights, 2016). Είναι γεγονός ότι η συνεισφορά του τουρισμού 

στο παγκόσμιο ΑΕΠ είναι της τάξης του 10% ενώ η ανάπτυξή του είναι ταχύτερη από 

αυτή του παγκόσμιου εμπορίου την τελευταία τετραετία (UNWTO, Tourism 

Highlights 2016, p.4).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των μεγεθών του διεθνούς τουρισμού σε 

γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν είτε εδραιωμένες είτε αναπτυσσόμενες αγορές 

της τουριστικής βιομηχανίας. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά τουρισμού 

βάσει αφίξεων και εισπράξεων για το 2015 αφού 51% των διεθνών τουριστικών 

αφίξεων (608 εκ.) πραγματοποιήθηκε στη γηραιά ήπειρο αφήνοντας έσοδα ίσα με 

$451 δις. Η Ασία και οι χώρες του Ειρηνικού έρχονται στη δεύτερη θέση 
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σημειώνοντας περίπου τις μισές αφίξεις από την Ευρώπη, 279 εκ., που όμως 

συνοδεύονται από πολύ υψηλές εισπράξεις της τάξης των $418 δις. Στην τρίτη θέση 

βρίσκεται η Αμερική κατέχοντας το 16% (196 εκ.) των διεθνών τουριστικών αφίξεων 

και το 24% ($304 δις) των εισπράξεων, ενώ τελευταίες στην κατάταξη εμφανίζονται 

η Μέση Ανατολή και η Αφρική που έχουν ίσο αριθμό αφίξεων (53 εκ.) αλλά διαφορά 

στις εισπράξεις, αφού η πρώτη σημειώνει $54 δις και η τελευταία $33δις.   

 

Εικόνα 1. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις και Εισπράξεις, 2015. UNWTO. 

Πηγή: UNWTO, Tourism Highlights, 2016, σ. 2. 

Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί στην παγκόσμια κατάταξη βάσει διεθνών 

τουριστικών αφίξεων είναι η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Κίνα και η Ιταλία για το 

2015. Το ίδιο έτος στη λίστα των διεθνών τουριστικών εισπράξεων πρώτη θέση 

κατέχουν οι ΗΠΑ με την Κίνα και την Ισπανία να ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη 

θέση αντίστοιχα, την Ιταλία στην τέταρτη και το Ηνωμένο Βασίλειο στην πέμπτη 

θέση (UNWTO, Tourism Highlights 2016, p.6). Η πλειοψηφία των διεθνών 

τουριστικών μετακινήσεων λαμβάνουν χώρα στην ίδια γεωγραφική περιοχή από όπου 

προέρχονται οι τουρίστες κι έτσι παραδοσιακά η πλειοψηφία του διεθνούς τουρισμού 

συγκεντρώνεται στις αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής. Ωστόσο, 

η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος στις αγορές της 

Ασίας, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής έχουν καταστήσει τις 

χώρες αυτές σημαντικές πηγές διεθνών τουριστικών ροών.   
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Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς, η πλειοψηφία των τουριστών διεθνώς 

φαίνεται να προτίμησε την αεροπορική μετακίνηση (54%) με αμέσως επόμενες 

επιλογές την οδική (39%), τη θαλάσσια  (5%) και τέλος τη σιδηροδρομική μεταφορά 

(2%). Πάνω από τις μισές διεθνείς τουριστικές αφίξεις (53%) του 2015 αφορούσαν 

ταξίδια για διακοπές και αναψυχή. Το ένα τέταρτο (27%) των διεθνών τουριστών 

ταξίδεψε για διάφορους λόγους, όπως επίσκεψη συγγενών και φίλων, ιατρική 

περίθαλψη ή θρησκευτικούς λόγους. Ένα μικρότερο ποσοστό τουριστών (14%) 

ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους ενώ το 6% των διεθνών τουριστικών αφίξεων 

δεν έχει προσδιοριστεί ως προς το σκοπό του ταξιδιού (UNWTO, Tourism Highlights 

2016, 4-5). 

 

Εικόνα 2. Η Δυναμική του Τουρισμού: Πραγματική εξέλιξη και Προβλέψεις, 

1950-2030 Πηγή: UNWTO Tourism Highlights, 2016, σ.14. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το 2016 θα συνεχιστεί η 

ανάπτυξη των διεθνών τουριστικών αφίξεων με ρυθμό μεταξύ 3.5% και 4.5%. Οι 

μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις του οργανισμού στην έκθεση Tourism Towards 2030 

προβλέπουν τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις να αυξάνονται κατά 3.3% κάθε χρόνο 

μεταξύ 2010 και 2030 φτάνοντας τα 1.8 δις αφίξεις το 2030 όπως διαπιστώνεται στην 

Εικόνα 2. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός οι αφίξεις στους αναδυόμενους 

προορισμούς (Ασία, Λατινική Αμερική, Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική 

Μεσόγειος, Μέση Ανατολή και Αφρική) αναμένονται να αυξάνονται με διπλάσιους 

ρυθμούς (+4.4%) το χρόνο μεταξύ 2010 και 2030 συγκριτικά με τις αφίξεις στις 
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ανεπτυγμένες οικονομίες (+2.2%) (UNWTO, Tourism Highlights 2016). Ως 

αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς των αναδυόμενων αγορών στις διεθνείς τουριστικές 

αφίξεις αναμένεται να αυξηθεί από 45% που υπολογίζεται το 2015 σε 57% το 2030 

αντιστοιχώντας σε 1 δις επισκέψεις διεθνών τουριστών (UNWTO, Tourism 

Highlights 2016). Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίζει τις ανεπτυγμένες 

οικονομίες και τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ αυτών και 

την Ελλάδα, οι οποίοι είναι απαραίτητο να προβούν σε καινοτόμες δράσεις με στόχο 

την αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και επίσης να 

προσελκύσουν νέες αγορές ή νέα τμήματα αγοράς στις παραδοσιακές πηγές ζήτησης.  

Πέρα, όμως, από την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού λόγω της δυναμικής 

εισόδου νέων αγορών-προορισμών, οι άλλες σημαντικές δυνάμεις του περιβάλλοντος 

που θα διαμορφώσουν την μελλοντική πορεία της διεθνούς τουριστικής αγοράς είναι 

(Future Foundation – Amadeus, Future Traveller Tribes 2030 2015) : 

α) η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία στους προορισμούς απέναντι σε 

κινδύνους πολιτικούς, οικονομικούς ή φυσικούς 

β) η διευρυνόμενη χρήση του διαδικτύου και η διάδοση των νέων 

τεχνολογιών που προσφέρουν νέες δυνατότητες στις τουριστικές επιχειρήσεις, τους 

καταναλωτές αλλά και τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών 

γ) η αναδιάταξη των δικτύων διανομής ( π.χ. διαδικτυακές πλατφόρμες 

κρατήσεων ) 

δ) η ανάπτυξη των αερομεταφορών χαμηλού κόστους  

ε) οι δημογραφικές εξελίξεις (αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, μεταβολή 

στην ηλικιακή δομή του πληθυσμού λόγω της γήρανσης των κατοίκων των 

ευρωπαϊκών χωρών, μεταναστευτικές ροές, αλλαγή στη δομή της οικογένειας κ.ά.) 

στ) οι αλλαγές στις αξίες, στο στυλ ζωής και στα καταναλωτικά πρότυπα, και 

η μεταστροφή από την οικονομία υπηρεσιών στην οικονομία εμπειριών 

Όπως είναι φυσικό, οι παραπάνω τάσεις και εξελίξεις θα επηρεάσουν την 

ταξιδιωτική συμπεριφορά των τουριστών. Επομένως, οι τουριστικοί οργανισμοί θα 

κληθούν να λάβουν τις κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις και να προσαρμόσουν τα 
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προϊόντα τους βάσει των νέων προτύπων ώστε να ικανοποιήσουν επιτυχώς τις ολοένα 

αυξανόμενες τουριστικές ροές.  

2.2.2. Οι Παράγοντες που Καθορίζουν τη Τουριστική Ζήτηση  

Οι δυνάμεις του παγκόσμιου περιβάλλοντος, που ανέκαθεν επηρέαζαν 

δραστικά τη φύση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταβάλλονται 

σήμερα με ταχύτατους ρυθμούς επαναπροσδιορίζοντας το κοινωνικοοικονομικό και 

πολιτικό προφίλ του σύγχρονου κόσμου. Στο κλίμα της αέναης αλλαγής και των 

απρόοπτων συνθηκών εξαιτίας της διεθνής οικονομικής κρίσης, της (γεω)πολιτικής 

αστάθειας,  των μεταναστευτικών ροών, της τρομοκρατίας αλλά και της ραγδαίας 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και των επικοινωνιών διαμορφώνονται νέες τάσεις που 

ασκούν σημαντική επιρροή στη μελλοντική πορεία του τουρισμού και της διεθνούς 

οικονομίας γενικότερα. Προκειμένου λοιπόν οι τουριστικές επιχειρήσεις να 

ανταποκριθούν στη μεταβαλλόμενη δυναμική του διεθνούς περιβάλλοντος οφείλουν 

να κατανοήσουν και να μελετήσουν τους παράγοντες και τα κίνητρα που επηρεάζουν 

τη διεθνή τουριστική ζήτηση. Εξάγοντας συμπεράσματα από το εξωτερικό 

περιβάλλον και από την (καταναλωτική) συμπεριφορά των τουριστών, οι τουριστικοί 

οργανισμοί είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις στρατηγικές και τα προϊόντα τους 

επηρεάζοντας ως ένα βαθμό τη ζήτηση και αυξάνοντας την κερδοφορία τους 

(Middleton and Clarke 2001). 

Οι παράγοντες του διεθνούς περιβάλλοντος που επηρεάζουν την τουριστική 

ζήτηση είναι οι εξής:  

▪ Οικονομικοί παράγοντες 

Οι οικονομικές συνθήκες και επιδόσεις μιας χώρας και ειδικότερα το επίπεδο 

του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος σχετίζεται άμεσα με τον όγκο της ζήτησης που 

μπορεί να δημιουργηθεί για τουριστικές / ταξιδιωτικές μετακινήσεις καθώς και με το 

ύψος των τουριστικών δαπανών. Προβλέπεται μάλιστα ότι η τουριστική ζήτηση και 

οι δαπάνες από τις «ώριμες» και αναπτυγμένες αγορές θα παρουσιάζει διακυμάνσεις 

τα επόμενα χρόνια βάσει των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης ή ύφεσης στις χώρες 

αυτές. Οι αναπτυσσόμενες αγορές, αντιθέτως, όπως η Κίνα και η Ινδία λόγω του 

μεγέθους και της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης που τις χαρακτηρίζει εμφανίζουν 
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κατακόρυφη αύξηση της τουριστικής ζήτησης ταράζοντας τις ισορροπίες στις 

διεθνείς τουριστικές ροές.  

▪ Δημογραφικοί παράγοντες 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού που μπορεί να επηρεάσουν την τουριστική ζήτηση. Κύρια δημογραφικά 

στοιχεία μεταξύ άλλων είναι οι πληθυσμιακές αλλαγές (όπως η γήρανση του 

πληθυσμού), το μέγεθος, η σύσταση και το εισόδημα του μέσου νοικοκυριού, η 

κοινωνική τάξη και το ποσοστό διαζυγίων. Είναι γεγονός παραδείγματος χάρη, ότι 

στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες οι ηλικιωμένοι ξεπερνούν ή τείνουν να 

ξεπεράσουν σε αριθμό τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες ενώ παράλληλα γίνονται όλο 

και πιο δραστήριοι και λάτρεις των ταξιδιών. Στις αναπτυσσόμενες χώρες από την 

άλλη πλευρά η μερίδα του πληθυσμού που ανήκει στη μεσαία τάξη διαρκώς 

αυξάνεται αποκτώντας τη δυνατότητα και την επιθυμία να ταξιδέψει. Τα δεδομένα 

αυτά οδηγούν στην ανάγκη για μεγαλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς και 

εξειδίκευση στα τουριστικά προϊόντα.  

▪ Γεωγραφικοί παράγοντες 

Το κλίμα, η φυσιολογία και η ποικιλομορφία του εδάφους καθώς και τα τοπία 

που λειτουργούν ως θέλγητρα είναι από τους κυριότερους παράγοντες επιλογής 

τουριστικού προορισμού και επομένως επιδρούν στις τάσεις της τουριστικής ζήτησης.  

▪ Κοινωνικοπολιτισμικές συμπεριφορές 

Η στάση και η συμπεριφορά απέναντι στα ταξίδια και τις διακοπές 

διαμορφώνονται μέσα από προσωπικές ιδέες και αξίες κι επηρεάζονται επίσης από 

εθνικές κουλτούρες ή πεποιθήσεις αναφορικά με την ποιότητα ζωής και τον τρόπο 

επίτευξής της. Σήμερα τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται οι 

κυριότεροι παράγοντες επιρροής των κοινωνικών και πολιτισμικών προτύπων ή 

συμπεριφορών και όπως είναι φυσικό έχουν επηρεάσει και την στάση των ανθρώπων 

απέναντι στα ταξίδια. Όλων τα ειδών τα μέσα έχουν να παρουσιάσουν μάλλον 

ενθαρρυντικά στοιχεία για τις προοπτικές της τουριστικής ζήτησης, αφού οι 

σημερινοί νέοι χαρακτηρίζονται από υψηλή κινητικότητα και επιθυμία για διαρκώς 

καινούριες ταξιδιωτικές εμπειρίες τις οποίες μοιράζονται με χιλιάδες δικτυακούς 

φίλους ανά τον κόσμο. 
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▪ Κυβερνητικοί ή νομικοί παράγοντες 

Οποιαδήποτε κυβερνητική απόφαση που ρυθμίζει έννομα τα δικαιώματα των 

καταναλωτών-τουριστών και τις συνθήκες ανταγωνισμού στην τουριστική 

βιομηχανία μαζί με δημοσιονομικές ενέργειες (όπως η φορολογία των τουριστικών 

επιχειρήσεων) επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τουρισμό και 

κατ’ επέκταση τη ζήτηση.    

▪ Τα ΜΜΕ και οι τεχνολογικοί παράγοντες 

Όπως αναφέρθηκε τα μέσα ενημέρωσης έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν ή 

να επηρεάζουν τις κοινωνικές συμπεριφορές και στάσεις προς τον τουρισμό. 

Ανέκαθεν η έκθεση των δυνητικών τουριστών σε εικόνες ή περιγραφές προορισμών 

στα βιβλία, τις ταινίες, τα περιοδικά ή την τηλεόραση επιδρούσε θετικά στην πορεία 

της τουριστικής ζήτησης. Ωστόσο, η επανάσταση στον τομέα της τεχνολογίας και 

επικοινωνίας που επήλθε με την έλευση του διαδικτύου φαίνεται να έχει την 

μεγαλύτερη επιρροή στον τουρισμό. Σήμερα κάθε μικρή ή μεγάλη τουριστική 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αξιοποιώντας το διαδίκτυο να: διευρύνει τα κανάλια 

διανομής και προώθησης των προϊόντων, να ενισχύσει την πληροφόρηση και τη 

διαφήμιση με εμπλουτισμένο περιεχόμενο (εικόνες, βίντεο, κριτικές, περιγραφές) 

διαθέσιμο κάθε στιγμή, να απευθυνθεί με άμεσο και στοχευμένο μάρκετινγκ στον 

πελάτη χωρίς τη χρήση ενδιαμέσων, να αποκτήσει μία χρήσιμη βάση δεδομένων για 

τη βελτιστοποίηση των σχέσεων με τον καταναλωτή, να ικανοποιήσει 

εξατομικευμένες ανάγκες προς συγκεκριμένες αγορές και επίσης να επεκτείνει τις 

διεθνείς δραστηριότητές της (Middleton and Clarke 2001).  

Οι επιχειρήσεις στον τουρισμό, λοιπόν, μελετώντας και αξιολογώντας με 

κριτική σκέψη τις προαναφερθείσες συνισταμένες δυνάμεις του περιβάλλοντος που 

αποτελούν δείκτες τάσεων της τουριστικής κίνησης, ανακαλύπτουν ευκαιρίες στην 

αγορά και προβλέπουν τις επερχόμενες αλλαγές στα μοτίβα των τουριστικών ροών. 

Σε αυτές ακριβώς τις γνώσεις και τις προβλέψεις στηρίζονται οι τουριστικοί 

οργανισμοί για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές αποφάσεις και 

αποφάσεις στο μίγμα μάρκετινγκ ώστε να χτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι των ανταγωνιστών τους.  
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2.2.3. Η Ταξιδιωτική Συμπεριφορά και τα Κίνητρα των Διεθνών 

Τουριστών 

Εκτός από τις δυνάμεις του περιβάλλοντος, τα στελέχη των τουριστικών 

οργανισμών είναι απαραίτητο να εξετάζουν και να αναλύουν την αγοραστική 

συμπεριφορά των τουριστών, δηλαδή τους εσωτερικούς και ψυχολογικούς λόγους 

που επηρεάζουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις ως προς την επιλογή προορισμού ή  

το είδος του τουριστικού προϊόντος. Οι ψυχολογικές αυτές επιδράσεις ταξινομούνται 

σε κατηγορίες που είναι γνωστές ως κίνητρα για τις τουριστικές/ ταξιδιωτικές 

επιλογές ή αλλιώς ταξιδιωτικά κίνητρα, travel motivations. Η μελέτη των 

ταξιδιωτικών κινήτρων βοηθάει τις τουριστικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους 

λόγους και τους τρόπους που συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών επιλέγουν ή 

απορρίπτουν συγκεκριμένα προϊόντα στον τουρισμό. Όσο περισσότερη και βαθύτερη 

γνώση έχει μία τουριστική επιχείρηση για τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και τα κίνητρα 

που οδηγούν συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών να επιλέγουν συγκεκριμένα 

προϊόντα, τόσο πιο ικανή θα είναι μέσω των προσαρμογών στο μίγμα μάρκετινγκ να 

δημιουργήσει ελκυστικά και εξατομικευμένα για όλες τις ανάγκες προϊόντα.  

Τα ταξιδιωτικά κίνητρα όπως ταξινομούνται από τους Middleton και Clarke 

(2001) και σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού είναι: 

▪ Κίνητρα που σχετίζονται με επαγγελματικούς λόγους (συμμετοχή σε 

συνέδρια, σεμινάρια, επαγγελματικά meeting) 

▪ Κίνητρα που βασίζονται σε φυσικές ανάγκες και δραστηριότητες 

αναψυχής (συμμετοχή σε δραστηριότητες και ευκαιρίες χαλάρωσης στη φύση για 

λόγους υγείας/ευεξίας) 

▪ Πολιτισμικά / ψυχολογικά / εκπαιδευτικά κίνητρα (συμμετοχή σε 

φεστιβάλ, μουσικοθεατρικές εκδηλώσεις, επίσκεψη μουσείων και ανακάλυψη 

πολιτιστικής κληρονομιάς)  

▪ Κίνητρα βάσει κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων (ταξίδια με 

φίλους και συγγενείς ή ταξίδια για κοινωνικές υποχρεώσεις όπως γάμοι ή εορτές 

φίλων και συγγενών) 
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▪ Κίνητρα ψυχαγωγίας και διασκέδασης (παρακολούθηση αγώνων, 

θεαμάτων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, επισκέψεις σε πάρκα αναψυχής) 

▪ Θρησκευτικά κίνητρα (συμμετοχή σε προσκυνήματα, σε 

δραστηριότητες διαλογισμού) 

Σήμερα, στο πλαίσιο των έντονων δημογραφικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων, δημιουργούνται νέα πρότυπα ταξιδιωτικής συμπεριφοράς 

που οδηγούν σε εναλλακτική κατηγοριοποίηση των τουριστών. Ενδιαφέρουσα είναι η 

οργάνωση της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς σε έξι εναλλακτικά πρότυπα από την 

εταιρία Amadeus στην έρευνα ‘Tourism Towards 2030’. Οι «φυλές» (tribes), όπως 

ονομάζονται στην έρευνα, βασίζονται σε διαφορετικές αξίες, συμπεριφορές και 

ανάγκες που χαρακτηρίζουν κάθε ομάδα. Έτσι προκύπτουν οι εξής «φυλές»: 

▪ Οι ανιχνευτές της λιτότητας/απλότητας (Simplicity Searchers) οι 

οποίοι επιθυμώντας να μη ξοδέψουν χρόνο και κόπο για την οργάνωση των 

ταξιδιών τους αναθέτουν τις λεπτομέρειες σε τρίτους φορείς που έχουν την 

ευθύνη να οργανώσουν ένα πακέτο υπηρεσιών. 

▪ Οι λάτρεις του γνήσιου πολιτισμού (Cultural Purists) για τους οποίους 

κάθε ταξίδι είναι μία ευκαιρία να εξοικειωθούν με έναν νέο τρόπο ζωής και να 

εντρυφήσουν σε μία νέα κουλτούρα μιμούμενοι πολλές φορές τις συνήθειες του 

λαού της περιοχής που επισκέπτονται.  

▪ Οι λάτρεις τον κοινωνικών δικτύων (Social Capital Seekers) που 

μοιράζονται κάθε στιγμή και εμπειρία τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους 

ενώ αυτό που επιδιώκουν από κάθε ταξίδι είναι να ενισχύσει το κοινωνικό τους 

«στίγμα».  

▪ Οι κυνηγοί της ανταμοιβής και των μοναδικών εμπειριών (Reward 

Hunters)  που έχουν εκλεπτυσμένο γούστο και αναζητούν μοναδικές εμπειρίες και 

προορισμούς, πολυτέλεια και άνεση στα ταξίδια τους τα οποία θεωρούνται 

διέξοδος από την αγχωτική καθημερινότητα. 

▪ Οι ταξιδιώτες λόγω κοινωνικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων 

(Obligation Meeters) το ταξίδι των οποίων προγραμματίζεται γύρω από έναν 

συγκεκριμένο στόχο: μία επαγγελματική συνάντηση ή σεμινάριο, μία αθλητική 

διοργάνωση, μία επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους και μία προσωπική 

εκδήλωση/εορτασμό μεταξύ άλλων. Η κατηγορία αυτού του είδους τουρισμός 
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συνήθως ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες και προϋπολογισμό για το ταξίδι ενώ 

φροντίζει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για 

αναψυχή. 

▪ Οι ηθικοί ταξιδιώτες (Ethical Travellers) έχοντας έντονη 

περιβαλλοντική συνείδηση διοργανώνουν τα ταξίδια τους έτσι ώστε οι 

μετακινήσεις και οι δραστηριότητες τους να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 

την κοινωνία ενώ είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν εθελοντικά σε δραστηριότητες 

οικολογικής ή κοινωνικής φύσεως. 

Όσον αφορά το κοινό του γαμήλιου τουρισμού, λόγω του ότι το ταξίδι αυτής 

της κατηγορίας τουριστών συνοδεύεται από την ανάγκη και επιθυμία να 

εκπληρώσουν την κοινωνική υποχρέωση του γάμου, εμφανίζουν χαρακτηριστικά της 

κατηγορίας ‘Obligation Meeters’. Εξάλλου ο γάμος και οι εορταστικές εκδηλώσεις 

που τον συνοδεύουν είναι ένα προσωπικό – οικογενειακό γεγονός που εντάσσεται ως 

σκοπός ταξιδιού σε αυτήν την κατηγορία. Η διαπίστωση αυτή ίσως αποτελεί μία 

βάση για οριοθέτηση και ταξινόμηση των ζευγαριών του γαμήλιου τουρισμού, 

ωστόσο η κατηγοριοποίηση δεν είναι απόλυτη διότι τα κίνητρα και οι ανάγκες κάθε 

ζευγαριού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η διενέργεια της γαμήλιας τελετής στο εξωτερικό αποτελεί μία μοναδική εμπειρία ή 

μία εμπειρία πολυτελείας θα έλεγε κανείς ότι ο γαμήλιος τουρισμός συναντάται στα 

κίνητρα των ‘Reward Hunters’. Επιπλέον, αναμενόμενο είναι οι τουρίστες που θα 

ταξιδέψουν στο εξωτερικό με σκοπό την πραγματοποίηση της γαμήλιας τελετής τους 

να επιλέξουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ταξιδιού που θα οργανωθεί από τρίτο φορέα 

εμφανίζοντας χαρακτηριστικά της κατηγορίας “Simplicity Searchers”. Πολλοί 

μελλόνυμφοι που θα επιλέξουν έναν προορισμό του εξωτερικού για τη γαμήλια 

τελετή τους μπορεί να επιδιώκουν να βιώσουν μία αυθεντική τοπική γαμήλια 

εμπειρία τηρώντας παραδοσιακά έθιμα ως “Cultural Purists”. Βεβαίως, τα κίνητρα 

των ταξιδιωτών μπορεί να είναι πολυδιάστατα καθιστώντας δυσδιάκριτες τις 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των «φυλών».   

Κάποιες από τις οικονομικές, δημογραφικές και τεχνολογικές εξελίξεις μαζί 

με τα καταναλωτικά πρότυπα της επόμενης δεκαετίας θα ασκήσουν μεγάλη επιρροή 

στη διαμόρφωση των έξι παραπάνω ομάδων. Στο δημογραφικό και οικονομικό 

πλαίσιο, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις και συγκεκριμένα οι αυξητικές τάσεις του 

πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών είναι πιθανό να οδηγήσουν στην ποσοστιαία 
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αύξηση των ανθρώπων που ταξιδεύουν παγκοσμίως επιδρώντας δραματικά στη 

μεγέθυνση του διεθνούς τουρισμού. Επίσης, οι επόμενες γενιές που θα 

σκιαγραφήσουν μία ποικιλία μεταναστευτικών ροών και μετακινήσεων είναι λογικό 

να ταυτίζονται με τη διαπολιτισμικότητα, να επιδιώκουν την επαφή με άλλες 

κουλτούρες, να απομακρύνονται από τα στενά καθορισμένα εθνικά προφίλ 

αποκτώντας καθημερινά χαρακτηριστικά του λεγόμενου «πολίτη του κόσμου» 

(global citizen). Οι άνθρωποι που θα θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες του κόσμου 

θα ταξιδεύουν με λιγότερες αναστολές, για περισσότερους λόγους, συχνότερα και 

μακρινότερα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις, όπως η εικονική πραγματικότητα 

ως μέσο προβολής και διαφήμισης, η αυξανόμενη χρήση των κινητών συσκευών και 

η αύξηση των διαδικτυακών συνδέσεων ανά τον κόσμο αποτελούν χρήσιμο εργαλείο 

για την ανάπτυξη ενός νέου είδους τουρισμού, του ψηφιακού. Ολοένα και 

περισσότεροι άνθρωποι θα ενημερώνονται, θα επιλέγουν και θα αξιολογούν 

προορισμούς μέσω του διαδικτύου εκτελώντας διάφορες λειτουργίες σε πραγματικό 

χρόνο. Όσον αφορά την Ελλάδα, η χρήση των νέων μέσων προβολής και διαφήμισης 

θα ενισχύσει τα φυσικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και θα επιτρέψει την 

προώθηση ποικίλων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στους ψηφιακούς 

χρήστες του κόσμου όπου κι αν εκείνοι βρίσκονται. Προτού αναφερθούν 

περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το τουριστικό μάρκετινγκ αξίζει να δούμε 

συνοπτικά τη σύγχρονη πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα. 

2.2.4. Η Τουριστική Δραστηριότητα στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς 

προορισμούς παγκοσμίως διαθέτοντας μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 

όπως την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά, τη γεωγραφική 

ποικιλομορφία και το μεσογειακό κλίμα. Ο τουρισμός θεωρείται το «διαμάντι» της 

ελληνικής οικονομίας αφού ακόμη και την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρά τις 

πρόσκαιρες διακυμάνσεις, αναδείχθηκε βασικός πυλώνας ανάπτυξης συμβάλλοντας 

θετικά στην αγορά εργασίας και παρουσιάζοντας γενικότερη αύξηση των 

τουριστικών αφίξεων και εσόδων. Παράλληλα όμως, η ανταγωνιστικότητα του 

ελληνικού τουρισμού αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις λόγω 

διαρθρωτικών αδυναμιών (όπως γραφειοκρατία, ελλιπής αξιοποίηση υποδομών και 

δημοσιονομική λιτότητα συνοδευόμενη από υψηλούς φορολογικούς συντελεστές) 
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αλλά και εξαιτίας του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού και των απρόσμενων 

εξελίξεων της διεθνής πολιτικής σκηνής. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, όλοι οι 

τουριστικοί φορείς (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ,  ΣΕΤΕ, Περιφέρειες και Τοπικοί 

Φορείς) έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την 

αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, την προσέλκυση επισκεπτών με υψηλά εισοδήματα και το άνοιγμα της 

Ελλάδας σε νέες αγορές (ΣΕΤΕ 2015 και enterprisegreece.gov.gr).  

Με βάση τον ετήσιο απολογισμό του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για το 2015, ο τουρισμός αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ο 

καταλύτης της ελληνικής οικονομίας παρά τα εμπόδια και τις ασταθείς συνθήκες της 

χρονιάς αυτής. Τα μεγέθη και τα οικονομικά αποτελέσματα αναφορικά με τις αφίξεις 

και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις του 2015 είναι περισσότερο από ενθαρρυντικά και 

σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις 

σημείωσαν αύξηση 7,1% συγκριτικά με το 2014, αφού ανήλθαν σε 23.6 εκατομμύρια 

και κατέταξαν την Ελλάδα στην 15η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με το δείκτη 

Τουριστικών Αφίξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO). Ακόμη 

μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του 12,3% παρουσιάστηκε στις αφίξεις κρουαζιέρας 

οι οποίες έφτασαν τα 2.5 εκατομμύρια το 2015. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας 

της Ελλάδος, όπως παρουσιάζονται στον απολογισμό του ΣΕΤΕ, τα έσοδα από τις 

ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 13.7 εκ. ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 

5,2%.  

Η σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία γίνεται αντιληπτή από τη 

συμμετοχή της τουριστικής παραγωγής στο ΑΕΠ που ανήλθε στο 18,5% το 2015 

καθώς και από τη συμμετοχή στην απασχόληση που έφτασε το 23,1% το ίδιο έτος 

(ΣΕΤΕ 2015).    

Όσον αφορά την προέλευση των διεθνών τουριστικών αφίξεων, τα στοιχεία 

που δημοσιεύθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αποδεικνύουν ότι η 

μεγαλύτερη αγορά προέλευσης είναι η Ευρώπη (ΣΕΤΕ 2015). Πιο συγκεκριμένα, το 

2015 20.7 εκατομμύρια τουρίστες προήλθαν από χώρες της Ευρώπης, τα ¾ των 

οποίων ανήκουν σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ασία ήταν η δεύτερη 

μεγαλύτερη αγορά προέλευσης για το 2015 αφού 1.5 εκατομμύριο τουρίστες 

προήλθαν από διάφορες ασιατικές χώρες. Μικρή διαφορά σε σχέση με τις ασιατικές 
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χώρες παρουσίασαν οι χώρες της Αμερικής ως αγορά προέλευσης σημειώνοντας 1 

περίπου εκατομμύριο αφίξεις. Οι μικρότερες αγορές βάσει διεθνών τουριστικών 

αφίξεων στην Ελλάδα εμφανίζονται διαχρονικά οι χώρες της Ωκεανίας και της 

Αφρικής. Οι πέντε κυριότερες διαχρονικές αγορές προέλευσης στο σύνολο των 

διεθνών τουριστικών αφίξεων είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η 

Ιταλία και η Ρωσία. Για το 2015, οι δέκα κορυφαίες αγορές προέλευσης βάσει 

μεριδίου στις αφίξεις είναι: Π.Γ.Δ.Μ. (12,8%), Γερμανία (11,9%), Ηνωμένο Βασίλειο 

(10,2%), Βουλγαρία (8,1%), Γαλλία (6,4%), Ιταλία (5,7%), Τουρκία (4,9%), Πολωνία 

(3,2%), Η.Π.Α (3,2%) και Σερβία (3,1%) (ΣΕΤΕ 2015, p.10). 

Αναφορικά με το μέσο μεταφοράς των διεθνών τουριστών, οι περισσότερες 

αφίξεις το 2015 πραγματοποιήθηκαν αεροπορικώς (63%) και οδικώς (34%). Το 

αεροδρόμιο της Αθήνας συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση με 

περισσότερα από 4 εκ. αφίξεις, ενώ 2.5 εκ. περίπου διεθνείς αφίξεις σημειώθηκαν στο 

Ηράκλειο, 1.9 εκ. στη Ρόδο, 1.5 στη Θεσσαλονίκη και 1 εκ. περίπου στην Κέρκυρα. 

Τη δεκάδα της λίστας του ΣΕΤΕ συμπληρώνουν τα αεροδρόμια της Κω, των Χανίων, 

της Ζακύνθου, της Σαντορίνης και της Μυκόνου. Παρατηρείται ότι εκτός από την 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όλες οι υπόλοιπες αεροπορικές αφίξεις σημειώνονται 

διαχρονικά σε νησιωτικές περιοχές γεγονός που συνδέεται με την τοποθέτηση της 

Ελλάδας ως ένας προορισμός θερινών διακοπών. Επιπλέον, η εποχικότητα του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η συγκέντρωση της ζήτησης τους θερινούς 

μήνες αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παραδοσιακά πάνω από τις μισές αφίξεις και 

τα έσοδα προέρχονται από τους θερινούς μήνες. Χαρακτηριστικό είναι πως το 2015 

το 55% των διεθνών τουριστικών αφίξεων και το 61% των εσόδων προήλθαν από 

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο (ΣΕΤΕ 2015).  

Η τουριστική κίνηση το 2016, παρότι χαρακτηρίστηκε από αύξηση στις 

αφίξεις οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 27 εκ. σύμφωνα με την Υπουργό 

Τουρισμού, δεν συνοδεύτηκε από τις αναμενόμενες εισπράξεις καθώς αυτές 

υπολείπονται της περσινής χρονιάς κατά 752 εκ. ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους 

βάσει των στοιχείων της ΤτΕ. Η αργή ανάπτυξη της Ευρώπης που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη αγορά προέλευσης τουριστών, η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης που 

είχε σημαντικό αντίκτυπο ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο του 2016 καθώς και οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις στις γείτονες χώρες επέδρασαν αρνητικά στην τουριστική 

ζήτηση. Επιπλέον, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ 
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(Brexit) συντέλεσε στις μειωμένες δαπάνες των Βρετανών τουριστών (πάνω από 

35%) μειώνοντας τα συνολικά έσοδα. Σημαντικοί ακόμη παράγοντες που επέδρασαν 

αρνητικά στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων είναι, σύμφωνα με την ΤτΕ, η 

υπερφορολόγηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος συγκριτικά με τους 

ανταγωνιστές, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που συνεπάγονται χαμηλές τιμές 

και μεγάλες προσφορές, η προσέλκυση λιγότερων τουριστών υψηλού εισοδήματος, 

καθώς και η χρήση του διαδικτύου που εντείνει τον ανταγωνισμό λόγω της 

δυνατότητας σύγκρισης τιμών.  

Προκειμένου, λοιπόν, ο τουρισμός να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής 

ανάπτυξης για όλους τους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής οικονομίας, είναι 

απαραίτητο το τουριστικό προϊόν να αναβαθμιστεί και να προωθηθεί στοχευμένα 

προς εξειδικευμένα τμήματα αγοράς. Η σταθεροποίηση της θετικής πορείας του 

ελληνικού τουρισμού θα διασφαλιστεί εφόσον δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς προβούν 

σε συλλογικές και συντονισμένες δράσεις με στόχο την κατάλληλη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων. Κύριοι άξονες δράσης πρέπει να είναι η ενίσχυση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αναζήτηση νέων αγορών και η προσέλκυση νέων 

τμημάτων αγοράς στις εδραιωμένες αγορές (με ιδιαίτερη έμφαση τις χώρες που 

παρουσιάζουν υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση), η επέκταση της τουριστικής 

ζήτησης μέσω διαφοροποιημένων προϊόντων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

και η στρατηγική τοποθέτηση και προώθηση της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού 

τουριστικού προορισμού. 

2.2.5. Τουριστικό Μάρκετινγκ 

Η τουριστική βιομηχανία θεωρείται παγκοσμίως ένας κορυφαίος πάροχος 

υπηρεσιών στις ανεπτυγμένες και τις αποκαλούμενες ‘νέες οικονομίες’, ή αλλιώς 

μεταβιομηχανικές κοινωνίες, και όπως είναι φυσικό αποτελεί μέρος του τριτογενή 

τομέα της οικονομίας. Παρότι, σε όρους μάρκετινγκ, οι τουριστικές επιχειρήσεις 

εμφανίζουν όλα τα κοινά στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

διακρίνονται ωστόσο από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν ως έναν 

βαθμό το μάρκετινγκ υπηρεσιών από το τουριστικό μάρκετινγκ. Από τη μία πλευρά 

δηλαδή, το τουριστικό μάρκετινγκ είναι στενά συνδεδεμένο με τα βασικά και γενικά 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλες τις υπηρεσίες, που είναι -όπως έχει αναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο-  η άυλη φύση, η αδιαιρετότητα παραγωγής και 
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κατανάλωσης, η ετερογένεια και η φθαρτότητα. Σύμφωνα όμως με αρκετούς 

μελετητές υπάρχουν τουλάχιστον τρία επιπλέον στοιχεία που είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τον τουρισμό και ξεχωρίζουν με αυτόν τον τρόπο το τουριστικό 

μάρκετινγκ. Τα στοιχεία αυτά είναι η εποχικότητα και η διακύμανση της ζήτησης, το 

υψηλό σταθερό κόστος λειτουργιών και η αλληλεξάρτηση των τουριστικών 

προϊόντων (Middleton and Clarke 2001).  

Ο όρος εποχικότητα αναφέρεται στην αυξομείωση της ζήτησης που διακρίνει 

τον τουριστικό κλάδο. Ιδιαιτέρως στον τουρισμό αναψυχής εντοπίζεται έντονη 

διακύμανση της ζήτησης μεταξύ των τεσσάρων εποχών του χρόνου καθώς οι 

περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως πραγματοποιούν τις διακοπές και τα ταξίδια τους 

κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος- Σεπτέμβριος) λόγω των ευνοϊκότερων κλιματικών 

συνθηκών την περίοδο αυτή προκαλώντας εκτόξευση της ζήτησης. Ακόμη και σε 

προορισμούς με μικρές κλιματικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η Μεσόγειος, η 

Μέση Ανατολή ή η Καραϊβική, ο τουρισμός χωρίζεται σε θερινή και χειμερινή 

περίοδο με τη ζήτηση να αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Η διάκριση αυτή σε 

συνδυασμό με το διαχωρισμό των προορισμών σε διεθνές επίπεδο σε ‘καλοκαιρινούς’ 

ή ‘χειμερινούς’ καθιστά σαφές ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις ενώ μπορεί να έχουν 

πληρότητα κάποιες συγκεκριμένες εβδομάδες ή μήνες το χρόνο (κορύφωση της 

ζήτησης), το υπόλοιπο διάστημα αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση. Η μεταβλητότητα 

της ζήτησης είναι εμφανής και σε εβδομαδιαία βάση καθώς στις επιχειρήσεις 

εστίασης, διανομής αλλά και στις μεταφορές παρατηρείται συνήθως αυξημένη 

ζήτηση κοντά στο σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τις διακυμάνσεις σε ημερήσια 

βάση, αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον υψηλό βαθμό πληρότητας που μπορεί 

να έχουν οι αεροπορικές πτήσεις σε μία συγκεκριμένη ώρα πτήσης και αντίστοιχα 

μειωμένη πληρότητα και ζήτηση σε μία άλλη πτήση.  

Η εποχικότητα συνδέεται άμεσα με τη φθαρτότητα που χαρακτηρίζει της 

υπηρεσίες η οποία αναφέρεται στην αδυναμία του παρόχου της υπηρεσίας να 

δημιουργεί απόθεμα προκειμένου να ικανοποιείται η διακύμανση της ζήτησης. Η 

δυσκολία συγχρονισμού προσφοράς και ζήτησης συνεπάγεται χαμένα κέρδη για τις 

τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη ‘παραγωγική δυναμικότητα’ 

που μπορεί να οδηγήσει είτε σε ανικανοποίητη ζήτηση (όταν εκείνη υπερβαίνει την 

προσφορά) είτε σε αναξιοποίητη προσφορά (όταν η ζήτηση είναι μικρότερη της 

προσφοράς/ παραγωγικής δυναμικότητας). Για την αντιμετώπιση της εποχικότητας, 
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οι τουριστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές μάρκετινγκ, όπως είναι η 

προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ή οι οικονομικές προσφορές και η 

δημιουργία κινήτρων τις περιόδους χαμηλής ζήτησης. Επιπλέον, οι σύγχρονες 

τουριστικές επιχειρήσεις μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων, της ετήσιας 

απογραφής αλλά και με τη χρήση μεθόδων, όπως η analytics, είναι πλέον σε θέση να 

σχηματίσουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την παραγωγική δυναμικότητά τους και να 

λάβουν αποφάσεις προκειμένου να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και να 

επηρεαστεί η ζήτηση.  

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα διακρίνονται 

επίσης από υψηλά λειτουργικά κόστη, τα επονομαζόμενα σταθερά κόστη (κόστος 

εγκατάστασης/ ενοικίασης/ εξοπλισμού/ ασφάλειας/ μισθοδοσίας/ μάρκετινγκ 

/ενεργειακά κόστη κ.ά.), ενώ το μεταβλητό κόστος που σχετίζεται με τον αριθμό των 

πελατών που χρησιμοποιούν την τουριστική υπηρεσία παραμένει γενικότερα χαμηλό. 

Τα σταθερά λειτουργικά κόστη των ξενοδοχείων ή των αεροπορικών εταιριών, για 

παράδειγμα, παραμένουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο ανεξαρτήτως του αριθμού 

πελατών/επιβατών που θα αγοράσουν την αντίστοιχη υπηρεσία. Το πρόβλημα που 

προκύπτει είναι ότι για την εκτέλεση και την παροχή μιας τουριστικής υπηρεσίας οι 

δαπάνες από τα σταθερά κόστη λειτουργίας είναι υψηλές ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των πωλήσεων. Αυτή η ιδιαιτερότητα σε συνδυασμό με την εποχικότητα 

υπογραμμίζουν την ανάγκη για δημιουργία επιπρόσθετης ζήτησης και πρόσθετων 

οριακών πωλήσεων αποφέροντας καθαρά κέρδη με χαμηλό ή μηδενικό κόστος.   

Ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τουριστικό κλάδο και κατά 

συνέπεια το μάρκετινγκ στον τουρισμό είναι η αλληλεξάρτηση των τουριστικών 

προϊόντων και η αλληλένδετη σχέση μεταξύ των διαφορετικών τομέων της 

τουριστικής βιομηχανίας. Κατά την αγορά μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας οι τουρίστες 

συνδυάζουν πολλές διαφορετικές τουριστικές υπηρεσίες από τους κλάδους των 

μεταφορών και της διαμονής έως τους κλάδους της εστίασης και της αναψυχής. 

Ειδικότερα, κάθε τουρίστας επιλέγει έναν ταξιδιωτικό προορισμό λαμβάνοντας 

υπόψη μεταξύ άλλων τη μεταφορά του προς και από τον προορισμό, τις 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες εστίασης αλλά και τις δραστηριότητες 

αναψυχής που διαθέτει ο προορισμός. Είναι λογικό επομένως, κάθε πάροχος 

τουριστικής υπηρεσίας σε έναν προορισμό να επηρεάζεται από την προβολή των 

αξιοθέατων, τα ενδιαφέροντα των μεταφορών και των τουριστικών ομίλων καθώς και 
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τις στρατηγικές μάρκετινγκ των τουριστικών πρακτόρων και των υπόλοιπων μερών 

της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής (Middleton and Clarke 2001). Αυτή η 

αλληλεξάρτηση που έχει χαρακτηριστεί ως ‘συμπληρωματικότητα’ υπογραμμίζει την 

ανάγκη για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών τουριστικών κλάδων 

και την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ, είτε όσον αφορά την έρευνα 

αγοράς και την προσέλκυση πελατών, είτε για τις αποφάσεις που αφορούν τη διανομή 

και την προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών (Middleton and Clarke 2001).   

2.2.5.Α. Το Μίγμα Μάρκετινγκ στις Τουριστικές Υπηρεσίες 

Το Μίγμα Μάρκετινγκ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το σύνολο των 

εργαλείων και μεταβλητών στοιχείων που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση για να πετύχει 

την καλύτερη δυνατή αποδοχή του προϊόντος της από το αγοραστικό κοινό-στόχο. 

Αποτελεί ουσιαστικά την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων μιας 

επιχείρησης με βάση τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους, τις συνθήκες 

στο εξωτερικό περιβάλλον και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του αγοραστικού κοινού. 

Τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ σε μία τουριστική επιχείρηση, που είναι τα 7Ps 

του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, αλλάζουν και προσαρμόζονται διαρκώς σύμφωνα με τις 

συνθήκες της τουριστικής αγοράς με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και τη διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές. Στην τουριστική 

βιομηχανία τα 7Ps του μίγματος μάρκετινγκ ερμηνεύονται ως εξής: 

Προϊόν (Product) θεωρείται το σύνολο όλων των χαρακτηριστικών βάσει των 

οποίων σχεδιάζεται κάθε τουριστικό προϊόν και υπηρεσία (διαμονή σε ξενοδοχείο, 

ξενάγηση σε μουσείο, ολοκληρωμένα πακέτα εκδρομών κτλ) που προσφέρονται στο 

αγοραστικό κοινό. Σε γενικές γραμμές, χαρακτηριστικά που αφορούν τις 

εγκαταστάσεις και την τοποθεσία ενός τουριστικού χώρου, το είδος και τη διάρκεια 

ενός τουριστικού πακέτου, τις διαδικασίες και τον τρόπο εξυπηρέτησης από το 

ανθρώπινο δυναμικό καθώς και όλα τα στοιχεία της αναγνωρισιμότητας (brand) του 

προϊόντος (εικόνα, όνομα, αξίες κ.ά.) συνδυάζονται ώστε να δημιουργηθούν 

διαφοροποιημένα τουριστικά προϊόντα με μοναδική αντιλαμβανόμενη αξία 

(Middleton and Clarke 2001).   

Η Τιμή (Price) στο μίγμα μάρκετινγκ των τουριστικών υπηρεσιών, ή αλλιώς η 

τιμολογιακή πολιτική, καθορίζεται όχι μόνο από τους προκαθορισμένους στόχους για 
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τις πωλήσεις και τα έσοδα αλλά και από τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τμημάτων της 

αγοράς καθώς και από την ανάγκη διαχείρισης της ζήτησης, της εποχικότητας και του 

ανταγωνισμού. Στα περισσότερα τουριστικά προϊόντα υπάρχουν οι «κανονικές» τιμές 

και οι τιμές «προσφοράς» (Middleton and Clarke 2001, p. 90). Οι τιμές σε προσφορά 

στόχο έχουν να εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις της ζήτησης και να ενισχύσουν τις 

πωλήσεις και μπορεί να αφορούν, ανάλογα με την πολιτική κάθε επιχείρησης, 

προνομιούχες ομάδες καταναλωτών (πιστοί πελάτες, συγκεκριμένες ηλιακές ομάδες 

κ.ά.), συγκεκριμένες κατηγορίες ή πακέτα προϊόντων (π.χ. στις τρεις διανυκτερεύσεις 

η τέταρτη χωρίς χρέωση) καθώς και συγκεκριμένη χρονική περίοδο την οποία γίνεται 

η αγορά ή η κράτηση (περίοδος χαμηλής ζήτησης).    

Η Προώθηση (Promotion) αναφέρεται σε όλους τους πιθανούς τρόπους 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των τουριστικών επιχειρήσεων με τους υπάρχοντες 

ή εν δυνάμει καταναλωτές τους. Λογικό είναι ότι όσο αυξάνονται τα σύγχρονα μέσα 

επικοινωνίας και τα κανάλια προώθησης τόσο πιο σύνθετη και ταυτόχρονα πιο συχνή 

θα είναι η επαφή των πελατών με τα διαφημιστικά μηνύματα και τις προωθητικές 

ενέργειες των τουριστικών οργανισμών. Η διαφήμιση σε κάθε έντυπο και 

ηλεκτρονικό μέσο, η (ηλεκτρονική) αλληλογραφία, η προώθηση πωλήσεων, οι 

ενέργειες των πωλητών, οι δημόσιες σχέσεις και η διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων (CRM) δεν αποτελούν μόνο τεχνικές προώθησης, αλλά επιπλέον ενισχύουν 

τη θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στο τουριστικό προϊόν. Σήμερα που 

κάθε μικρή ή μεγάλη τουριστική επιχείρηση διαθέτει το δικό της ιστότοπο και τη δική 

της σελίδα/ προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, τα σημεία επαφής και η συχνότητα 

επικοινωνίας με τους καταναλωτές αυξάνονται δραματικά. Δεδομένης της εξάπλωσης 

του διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο και της επικράτησης των κινητών συσκευών, το 

άμεσο μάρκετινγκ (direct marketing) με τη μορφή της αδιάκοπτης επικοινωνίας μέσω 

των κοινωνικών δικτύων τείνει να είναι το επικρατέστερο και πιο επιτυχημένο 

εργαλείο επικοινωνίας-προώθησης σε πολλούς κλάδους όπως και στον τουριστικό.  

Η Διανομή, η Τοποθεσία και η Πρόσβαση περιλαμβάνονται στο τέταρτο 

στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που στην αγγλική ορολογία αποδίδεται ως “Place”. 

Με τον όρο αυτό εννοείται κάθε κανάλι διανομής όπου παρέχεται πρόσβαση στους 

πιθανούς τουρίστες προς το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμούν. Τα ηλεκτρονικά 

συστήματα κράτησης, οι ιστότοποι των τουριστικών επιχειρήσεων, οι αερογραμμές 

και τρίτοι φορείς, όπως τουριστικά πρακτορεία και γραφεία τουριστικών 
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πληροφοριών,  αποτελούν μερικές μόνο κατηγορίες διανομής και πρόσβασης σε 

προϊόντα τουρισμού (Middleton and Clarke 2001).  

Οι τρεις επιπλέον παράμετροι του μίγματος του μάρκετινγκ υπηρεσιών, 

Άνθρωποι/ Συμμετέχοντες (People), Διαδικασίες εξυπηρέτησης (Processes) και 

Φυσικές Αποδείξεις (Physical Evidence), είναι εξαιρετικά σημαντικές στο τουριστικό 

μάρκετινγκ. Όλα τα τουριστικά προϊόντα, από μία οργανωμένη ξενάγηση ή μία 

αεροπορική πτήση μέχρι μία διανομή σε πολυτελές ξενοδοχείο κι ένα γεύμα σε ένα 

εστιατόριο, διακρίνονται από υψηλή επαφή ή συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. 

Επιπλέον τουριστικές υπηρεσίες, εκλαμβάνονται ως εμπειρίες, στην ποιότητα και στο 

αποτέλεσμα των οποίων συμβάλλουν πολλές επιμέρους διαδικασίες και απτά 

στοιχεία.  

Ως προς την παράμετρο «άνθρωποι», οι συμμετέχοντες στο τουριστικό 

μάρκετινγκ είναι πρώτον οι τουρίστες που είναι χρήστες μίας υπηρεσίας μαζί με 

άλλους τουρίστες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, δεύτερον οι εργαζόμενοι που έχουν 

είτε άμεση είτε έμμεση επαφή ή υποστήριξη με τους πελάτες και τρίτον οι κάτοικοι 

του τουριστικού προορισμού που υποδέχεται τους τουρίστες (Middleton and Clarke 

2010). Όπως έχει αναφερθεί, η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε 

ένα προϊόν όπως ο τουρισμός όπου η συμμετοχή του καταναλωτή είναι απαραίτητη 

ακόμη και στην παραγωγή, ευθύνεται για την ετερογένεια του αποτελέσματος και 

επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. Η πρόκληση για τους τουριστικούς 

οργανισμούς είναι να προβούν στην κατάλληλη τμηματοποίηση του δυνητικού 

αγοραστικού κοινού τους βάσει των εξειδικευμένων αναγκών και προτιμήσεων και 

να σχεδιάσουν, παράλληλα, τον κατάλληλο και εξατομικευμένο τρόπο εξυπηρέτησης 

από το ανθρώπινο δυναμικό για τη βέλτιστη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των δύο 

μερών.  

Οι διαδικασίες στις υπηρεσίες τουρισμού μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, 

την πληροφόρηση για έναν προορισμό, την κράτηση ενός δωματίου, το σύστημα 

πληρωμών, τη μεταφορά από και προς τον προορισμό, την εξυπηρέτηση με το 

προσωπικό πρώτης γραμμής ή την επικοινωνία πριν και μετά την αγορά της 

υπηρεσίας. Ο βαθμός ευκολίας των διαδικασιών και η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι 

τουρίστες από αυτές επηρεάζουν το αποτέλεσμα της τουριστικής εμπειρίας και 
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διαμορφώνουν την ποιότητά της τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η στρατηγική 

διαχείριση και το μάρκετινγκ όλων των διεργασιών που υποστηρίζουν το προϊόν.  

Τέλος, οι φυσικές αποδείξεις, τα απτά δηλαδή στοιχεία, που βασίζονται στις 

πέντε αισθήσεις υποστηρίζουν τη διαδικασία εξυπηρέτησης των τουριστών 

αντισταθμίζοντας την άυλη φύση του τουριστικού προϊόντος. Η αρχιτεκτονική και η 

διακόσμηση ενός ξενοδοχείου, οι φωτογραφίες στον ιστότοπο ενός προορισμού, το 

φαγητό σε μία αεροπορική εταιρία ή ο τρόπος ένδυσης του προσωπικού σε ένα 

εστιατόριο είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα απτών στοιχείων που λειτουργούν ως 

ενδείξεις ποιότητας και περνούν μηνύματα επιδρώντας στη στάση και την 

αγοραστική συμπεριφορά των τουριστών.  

Κάθε τουριστική επιχείρηση, λοιπόν, ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού στο 

οποίο απευθύνεται μέσω των προϊόντων της και με γνώμονα τους στρατηγικούς της 

στόχους, οργανώνει με τέτοιο τρόπο τα επτά εργαλεία του μίγματος μάρκετινγκ ώστε 

να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της και να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό.   

2.2.5.Β. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ στην Ελλάδα 

Βασικός πυλώνας χάραξης της στρατηγικής του τουρισμού στη χώρα μας 

αποτελεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – ΕΟΤ – που τελεί υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Τουρισμού. Αποστολή του ΕΟΤ είναι να ενισχύσει την αξία του 

Ελληνικού Τουρισμού μέσα από στρατηγικές δράσεις οργάνωσης, ανάπτυξης και 

προώθησης του τουριστικού προϊόντος που στόχο έχουν την αύξηση του 

εισερχόμενου τουρισμού και των τουριστικών εσόδων. Εδρεύοντας στην Αθήνα και 

διαθέτοντας γραφεία σε 16 χώρες του εξωτερικού, ο ΕΟΤ προβαίνει σε έρευνες 

αγοράς και σε ανάλυση των τουριστικών τάσεων για να οργανώσει ένα 

αποτελεσματικό σχέδιο μάρκετινγκ με στόχο την βέλτιστη «προϊοντική» τοποθέτηση 

και προώθηση του ελληνικού τουρισμού.  

Στη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΟΤ για την τριετία 2014-2016 αναφέρεται 

πως «στόχος είναι η προβολή των αυθεντικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας ως 

σύνολο βιωματικών αυθεντικών εμπειριών σε σχέση με συγκεκριμένες περιοχές και 

θεματικά οδοιπορικά, σε όλη τη διάρκεια του έτους» (Στρατηγική Προώθησης και 

Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 2014-2015-2016, 
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4). Οι ενέργειες του ΕΟΤ για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας ως σύνολο 

εμπειριών οργανώνονται γύρω από εννέα θεματικές ενότητες που αποτελούν τους 

βασικούς κλάδους του Ελληνικού Τουρισμού. Οι ενότητες, καθεμία από τις οποίες 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και προϊόντα και προσελκύει 

διαφορετικά κοινά-στόχους, είναι οι εξής (ΕΟΤ 2013 , p.2) : 

 

1. ΗΛΙΟΣ / ΘΑΛΑΣΣΑ (Seaside) 

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Culture) 

3. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Diving) 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (Health and Wellness) 

5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (Luxury) 

6. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Nautical) 

7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ (City Breaks- Αθήνα -Θεσσαλονίκη) 

8. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Business) 

9. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Touring) 

 

Η οργάνωση και η προβολή του τουριστικού προϊόντος σε αυτές τις εννέα 

ειδικές μορφές τουρισμού συμβάλλει επέκταση της τουριστικής περιόδου, στη 

στοχευμένη προώθηση προς ειδικά κοινά-στόχους (ιατρικός, θρησκευτικός, 

φυσιολατρικός, ιαματικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας κ.ά.), στην 

προσέλκυση τουριστών «υψηλής ποιότητας» και στην ανάδειξη τοπικών παραδόσεων 

και αυθεντικών στοιχείων των προορισμών.  

Οι συγκεκριμένες ενέργειες μάρκετινγκ του ΕΟΤ για την προώθηση και την 

επικοινωνία του ελληνικού τουρισμού είναι (http://www.gnto.gov.gr/, 

http://www.visitgreece.gr/el,  ΕΟΤ 2013): 

▪ η διαφήμιση και η προβολή των τουριστικών προϊόντων που 

πραγματοποιούνται με κύριο κανάλι επικοινωνίας το διαδίκτυο μέσα από 

αυτοδιαχειριζόμενα εργαλεία του Οργανισμού, όπως είναι ο ιστότοπος 

www.visitgreece.gr και οι σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Λόγω του ότι το διαδίκτυο και οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται από διαρκώς 

περισσότερους χρήστες παγκοσμίως και επιτρέπουν τόσο την άμεση 

πληροφόρηση των τουριστών όσο και την προσέλκυση εξειδικευμένων 

κοινών-στόχων, ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού έχουν επενδύσει στις 

στη σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα διεθνούς 

http://www.gnto.gov.gr/
http://www.visitgreece.gr/el
http://www.visitgreece.gr/
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εμβέλειας και την προώθηση σε μηχανές αναζήτησης. Στα πλαίσια της 

προβολής ο ΕΟΤ προβαίνει επίσης στην παραγωγή προωθητικού υλικού, 

όπως φυλλάδια, οδηγούς, χάρτες ή  λευκώματα, μεταφρασμένου σε όλες τις 

γλώσσες των αγορών-στόχων. Το υλικό αυτό διατίθεται σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΕΟΤ, των Τουριστικών Οργανισμών στις 

Περιφέρειες και των προξενείων της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η 

δημοσίευση άρθρων και φωτογραφιών με υλικό από το www.visitgreece.gr 

σε διεθνούς κυκλοφορίας περιοδικά και σε in-flight magazines είναι μία 

ακόμη διαφημιστική ενέργεια του ΕΟΤ.  

▪ η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού και οι χορηγίες 

διοργανώσεων που προβάλλουν την εικόνα της Ελλάδας μέσα από καινοτόμες 

δράσεις (συνέδρια, καλλιτεχνικά δρώμενα κτλ.). 

▪ η ενεργός συμμετοχή σε ειδικές δράσεις προώθησης και 

«τοποθέτησης της εικόνας της Ελλάδας» (product placement) σε εδραιωμένες 

και νέες αγορές μέσω κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και άλλων παραγωγών 

διεθνούς εμβέλειας.  

▪ οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Κεντρική 

Υπηρεσία του ΕΟΤ και από τα Γραφεία ΕΟΤ του Εξωτερικού με στόχο την 

ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων και επαφών με παράγοντες της τουριστικής 

αγοράς. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών πραγματοποιούνται ταξίδια 

εξοικείωσης που στόχο έχουν να αναδείξουν τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

▪ η στρατηγική συνεργασία με Τουριστικούς Οργανισμούς από 

τις Περιφέρειες στο εσωτερικό, με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με τουριστικούς πράκτορες, τουριστικές επιχειρήσεις 

και αεροπορικές στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας με στόχο την κοινή 

υλοποίηση των προγραμμάτων προώθησης καθώς και την προσαρμογή των 

μέσων προβολής σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.  

 

Την τελευταία τριετία, πρωταρχικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη 

προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος λαμβάνει η μη κερδοσκοπική 

εταιρία Marketing Greece Α.Ε., η οποία συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της 

Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό. Η Marketing Greece Α.Ε. λειτουργεί ως 

αρωγός του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ στην προσπάθεια 
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επανατοποθέτησης του ελληνικού τουρισμού και δημιουργίας νέας τουριστικής 

ταυτότητας μέσα από την πολυεπίπεδη επικοινωνία που τη χαρακτηρίζει. Μεταξύ 

των στρατηγικών στόχων της εταιρίας είναι η αναβάθμιση του τουριστικού 

προϊόντος με την ανάπτυξη σύγχρονου «χαρτοφυλακίου προϊόντων» που θα 

μειώσουν την εποχικότητα και θα προσελκύσουν τουρίστες υψηλού εισοδήματος 

και «ποιότητας». Οι στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ βάσει ποσοτικών 

δεδομένων, η χρήση σύγχρονων μέσων προβολής, η ενίσχυση νέων μορφών 

τουρισμού και η συστηματική και μεθοδευμένη προώθηση του brand «Ελλάδα» 

αποτελούν επίσης στρατηγικούς στόχους της εταιρίας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Marketing Greece Α.Ε. 

χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας σε τοπικό και διεθνές 

επίπεδο τα οποία είναι (http://www.marketinggreece.com/el-GR/communication-

and-promotion-strategy) :  

▪ Δημόσιες Σχέσεις: συνεργαζόμενη με εταιρίες δημοσίων 

σχέσεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, η 

Marketing Greece προωθεί το brand ‘Ελλάδα’ μέσα από την προβολή και 

τη διάδοση μοναδικών ιστοριών και εμπειριών που συνδέονται με το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν. Καινοτόμα δράση της εταιρίας είναι ο 

σχεδιασμός θεματικών επισκέψεων για δημοσιογράφους και bloggers που 

στόχο έχουν την προβολή μιας εναλλακτικής και βιωματικής εμπειρίας 

των ελληνικών προορισμών μέσα από την επιρροή που ασκούν οι 

λεγόμενοι ‘opinion leaders’ ή ‘influencers’ στα κοινωνικά δίκτυα. 

▪  Ηλεκτρονική Επικοινωνία: η Marketing Greece υλοποιεί 

online καμπάνιες στοχεύοντας στην πληροφόρηση των τουριστών σχετικά 

με συγκεκριμένους προορισμούς και στην ανάδειξη όλων των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των προορισμών αυτών. 

Χαρακτηριστικό αυτών των ενεργειών είναι η διαδραστικότητα αφού οι 

δυνητικοί τουρίστες λαμβάνουν ενεργό ρόλο στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης μέσα από τη δημιουργία περιεχομένου και τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς. Ενδεικτικές καμπάνιες αποτελούν η καμπάνια ‘Aegean 

Islands. Like No Other’ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

και η καμπάνια ‘Happening Now’ με στόχο την ενίσχυση των κρατήσεων 

το καλοκαίρι του 2015.  

http://www.marketinggreece.com/el-GR/communication-and-promotion-strategy
http://www.marketinggreece.com/el-GR/communication-and-promotion-strategy
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▪ Ανάπτυξη Σχέσεων με την τουριστική βιομηχανία: στο πλαίσιο 

της τουριστικής ανάπτυξης προορισμών, η Marketing Greece προσφέρει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Τουριστικούς Οργανισμούς και Περιφέρειες 

για την αποτελεσματικότερη τοποθέτηση των προορισμών στα κανάλια 

πωλήσεων. 

▪ Προωθητικές εκδηλώσεις με συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων 

και εταιριών του τουριστικού κλάδου.  

 

Στρατηγικός πυλώνας για τη δραστηριοποίηση της Marketing Greece είναι 

μία διαδραστική πλατφόρμα υψηλής ποιότητας, η Discovergreece.com. Η πλατφόρμα 

λειτουργεί ως εργαλείο πωλήσεων προβάλλοντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 

τουριστικών προϊόντων διαφοροποιημένα ως προς τον προορισμό ή το θέμα του 

ταξιδιού. Ο ιστότοπος προσφέρει πρόσβαση σε μηχανές κρατήσεων και αναπτύσσει 

διαδικτυακές εκστρατείες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρέχει επίσης τη 

δυνατότητα στους τουρίστες να πληροφορηθούν για τις εμπειρίες που συνδέονται με 

τους προορισμούς και να σχεδιάσουν το ταξίδι τους ως προς τη διαμονή, τη μεταφορά 

και την περιήγηση, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δικτύωση τοπικών επιχειρήσεων με 

διεθνή τουριστικά πρακτορεία.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι για την αναβάθμιση του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη ποικίλων προορισμών σε νέες 

αγορές-στόχους είναι απαραίτητη η αρμονική συνεργασία μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων της τουριστικής βιομηχανίας. Με την αξιοποίηση σύγχρονων 

ερευνητικών μεθόδων και την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών επικοινωνίας 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κοινών-στόχων η προώθηση του ελληνικού 

τουρισμού γίνεται αποτελεσματικότερη και το ελληνικό τουριστικό προϊόν 

ανταγωνιστικότερο.  
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2.3. Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι τουριστικοί προορισμοί εμπλουτίζουν το 

τουριστικό προϊόν τους αναπτύσσοντας ειδικές μορφές τουρισμού που στόχο έχουν 

να ικανοποιήσουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες και τα κίνητρα του απαιτητικού και 

έμπειρου σύγχρονου τουρίστα. Οι ειδικές μορφές τουρισμού, ή ο τουρισμός ειδικών 

ενδιαφερόντων όπως αλλιώς ονομάζεται, αναφέρονται σε συγκεκριμένα τμήματα 

τουριστών τα κίνητρα των οποίων καθορίζονται από το ειδικό ενδιαφέρον που έχουν 

ως προς μια ή περισσότερες δραστηριότητες και ως προς συγκεκριμένους τόπους-

προορισμούς (Σωτηριάδης, Φαρσάρη 2009). Ο τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων 

περιλαμβάνει, επομένως, ταξίδια που κάνουν οι άνθρωποι με συγκεκριμένα 

ενδιαφέροντα, που μπορούν να ικανοποιηθούν σε συγκεκριμένο προορισμό με τις 

κατάλληλες υποδομές κι εγκαταστάσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

(WTO 2004) ορίζει ως διακοπές ειδικών ενδιαφερόντων, εκείνες κατά τις οποίες το 

άτομο ασχολείται με την πολιτιστική, επαγγελματική δραστηριότητα ή άλλη 

ενασχόληση, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου του, με σκοπό την προσωπική του 

ικανοποίηση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι ειδικές μορφές τουρισμού, παρότι κατά κύριο 

λόγο αναφέρονται σε συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα που απευθύνονται σε 

εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα 

τμήματα τουριστών τονίζοντας τη συμπληρωματικότητα των διάφορων μορφών του 

τουρισμού (Σωτηριάδης, Φαρσάρη 2009). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

μία επίσκεψη σε ένα θρησκευτικό ναό που μπορεί να αφορά ένα εξειδικευμένο τμήμα 

της αγοράς που ενδιαφέρεται για θρησκευτικό τουρισμό, ωστόσο μπορεί να 

συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των μαζικών τουριστών.  

Η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού έχει θεωρηθεί από αρκετούς μελετητές 

συνώνυμη με τον ειδικό τουρισμό, ωστόσο οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

αποτελούν ουσιαστικά υποσύνολο των ειδικών μορφών τουρισμού (Κοκκώσης, 

Τσάρτας, Γκρίμπα 2011). Πράγματι και στην περίπτωση των τουριστών 

εναλλακτικών μορφών συναντώνται κίνητρα που συνδέονται με ενδιαφέροντα και 

χόμπι γύρω από τη φυσιολατρία, τον αθλητισμό και την τοπική κουλτούρα ωστόσο οι 

τουρίστες αυτοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι ως προς το περιβάλλον, 
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την ιστορία και τις τοπικές συνήθειες του προορισμού δίνοντας έμφαση στην αειφόρο 

τουριστική ανάπτυξη (Σωτηριάδης, Φαρσάρη 2009). Είναι προτιμότερο, λοιπόν, ο 

εναλλακτικός τουρισμός να αντιμετωπίζεται ως μία μορφή αναπτυξιακής 

στρατηγικής με συγκεκριμένους στόχους και αρχές, την οποία αναπτύσσει μια 

περιοχή στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (Σωτηριάδης, Φαρσάρη 

2009).  

Οι σημαντικότερες κατηγορίες εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού 

διακρινόμενες με βάση το κίνητρο και το χώρο όπου πραγματοποιούνται είναι οι 

εξής:  

Πίνακας 1: Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού 

Πηγή: Σωτηριάδης Μ., Φαρσάρη, Ι., 2009, Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές 

Τουρισμού- Σχεδιασμός Management και Marketing, Interbooks: Αθήνα. 

 

Κριτήριο Μορφές Τουρισμού 

Κίνητρο • Αθλητικός Τουρισμός (αθλητικές διοργανώσεις) 

• Επαγγελματικός Τουρισμός (MICE: επαγγελματικές 

εκδηλώσεις-συναντήσεις, ταξίδια κινήτρων, συνέδρια, 

εκθέσεις) 

• Θεραπευτικός / Ιατρικός Τουρισμός (υγείας και 

ιαματικός τουρισμός) 

• Θρησκευτικός Τουρισμός (προσκυνήματα) 

• Οικολογικός Τουρισμός 

• Τουρισμός Περιπέτειας 

 

Χώρος • Αγροτουρισμός 

• Αστικός Τουρισμός (City- Breaks) 

• Θαλάσσιος τουρισμός 

• Ορεινός Τουρισμός 

 

Στον παραπάνω πίνακα,  βεβαίως, δεν εξαντλούνται όλες οι δυνατές μορφές 

εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, αφού βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

και δυνατοτήτων κάθε προορισμού μπορούν να αναπτυχθούν νέες μορφές, όπως ο 
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οινοτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός ή ο γαμήλιος τουρισμός ο οποίος 

αποτελεί αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας.  

2.3.1. Οι Ειδικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα μας για τις 

ειδικές μορφές τουρισμού που εκδηλώνεται μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες του 

ιδιωτικού τομέα καθώς και από σημαντικές επενδύσεις που στοχεύουν στην 

αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Σύμφωνα με τον οργανισμό Enterprise 

Greece, τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την προσέλκυση επενδύσεων, η Ελλάδα έχει 

δεσμευτεί να εμπλουτίσει το παραδοσιακό προφίλ του τουρισμού της «Ήλιος και 

Θάλασσα» αναπτύσσοντας εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα υψηλότερης αξίας με 

στόχο να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και να αυξήσει τα έσοδα από τον 

τουρισμό.   

Όπως αναφέρεται στην Enterprise Greece,  οι υποτομείς του τουρισμού στους 

οποίους η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να επενδύσει είναι 

(http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-

tomeis/toyrismos) : 

▪ Θαλάσσιος τουρισμός. Με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την 

πλούσια ακτογραμμή, το μεγάλο αριθμό μαρίνων και τις μικρές 

αποστάσεις μεταξύ των τουριστικών προορισμών, η Ελλάδα έχει κάθε 

λόγο να επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών που υποστηρίζουν το 

θαλάσσιο τουρισμό. Δράσεις όπως η ιδιωτικοποίηση ή/και η αναβάθμιση 

των λιμενικών εγκαταστάσεων και των μαρίνων θα ενισχύσουν την αγορά 

κρουαζιέρας και θα προσελκύσουν περισσότερα γιοτ αναψυχής. Απόδειξη 

της αξίας αυτών των πρωτοβουλιών αποτελεί η πρόσφατη αύξηση των 

αφίξεων κρουαζιέρας με ποσοστό 12,3% το 2015 σε σχέση με το 2014 

(ΣΕΤΕ 2015).  

▪  Τουρισμός Πόλεων. Αυτή η μορφή τουρισμού, που αποφέρει 

έσοδα όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέρεται σε ολιγοήμερες διακοπές σε 

μεγάλες πόλεις όπου οι επισκέπτες συνδυάζουν πολιτιστικές και αστικές 

δραστηριότητες. Διαθέτοντας μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, έντονη 

αστική ζωή, δυνατότητα απευθείας πτήσεων από μεγάλους διεθνείς 

προορισμούς και κατάλληλο κλίμα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μπορούν 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/toyrismos
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/toyrismos
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να καταστούν ιδανικοί αστικοί προορισμοί για επισκέπτες από τη Δυτική 

Ευρώπη αλλά και από αναδυόμενες αγορές, όπως τη Ρωσία.  

▪ Πολιτισμικός και Θρησκευτικός τουρισμός που στοχεύει στην 

αναβάθμιση και την εκμετάλλευση ιστορικών, πολιτισμικών και 

θρησκευτικών μνημείων της Ελλάδας όπως και στην ανάπτυξη θεματικών 

προϊόντων που αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. Ελληνική Ορθόδοξη 

Θρησκεία). 

▪ Ιατρικός τουρισμός. Μέσω του άρτια εξειδικευμένου ιατρικού 

προσωπικού και σε συνδυασμό με τις ήπιες καιρικές συνθήκες, η Ελλάδα 

έχει τη δυνατότητα να παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη σε 

ανταγωνιστικές τιμές λαμβάνοντας κυρίαρχη θέση διεθνώς στον ιατρικό 

τουρισμό. Εξειδικευμένες ιατρικές κλινικές, κέντρα φροντίδας 

ηλικιωμένων και κέντρα ευεξίας αποτελούν παραδείγματα αυτής της 

κατηγορίας με στόχο την προσέλκυση τουριστών από όλο τον κόσμο. 

▪ Συνεδριακός Τουρισμός. Αυτό το είδος τουρισμού που 

αναφέρεται σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, συνέδρια και εκθέσεις που 

συμμετέχουν επαγγελματίες διεθνούς προέλευσης συντελεί σε μεγάλο 

βαθμό στην τουριστική ανάπτυξη αφού δημιουργεί προστιθέμενη αξία και 

συμβάλλει και σε άλλες μορφές τουρισμού. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη 

σημαντικό αριθμό συνεδριακών εγκαταστάσεων και με τις απαραίτητες 

αναβαθμίσεις και επενδύσεις έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί στις 

πρώτες θέσεις του συνεδριακού τουρισμού στην Ευρώπη. 

 

Επιπλέον, μία από τις σημαντικότερες μορφές ειδικού τουρισμού στη χώρα 

μας αποτελεί ο αγροτουρισμός. Πρόκειται για την τουριστική δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται σε μη κορεσμένες τουριστικά περιοχές και αφορά μεταξύ άλλων την 

επαφή και γνωριμία με τοπική αγροτική πολιτιστική κληρονομιά, τη συμμετοχή σε 

τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, την παρατήρηση γεωργικών δραστηριοτήτων και 

την προσφορά τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Αναπτυσσόμενο επίσης είδος 

τουρισμού είναι οι «διακοπές ευεξίας» (wellness holidays) που περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες χαλάρωσης, όπως γιόγκα ή σπα, και βρίσκουν ιδιαίτερη ανταπόκριση 

σε όσους επιθυμούν να αναζωογονηθούν πνευματικά και σωματικά στον ελεύθερο 

χρόνο τους. Οι «διακοπές ευεξίας» έχουν ενταχθεί ως υποκατηγορία στο ελληνικό 

τουριστικό προϊόν, ενώ γενικότερα διεθνείς αγαπητοί προορισμοί είναι χώρες 
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εξέχουσας φυσικής ομορφιάς (Ομάν, Ινδονησία, Κόστα Ρίκα) που διαθέτουν τις 

κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες (ABTA Travel Report 2015).  

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, πρόσφατα έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα 

σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις από ξένους επενδυτές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις 

αλλά και ιδιωτικές πρωτοβουλίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ιατρικό – 

ιαματικό, οικολογικό, και γαμήλιο τουρισμό που αναδεικνύουν την προσπάθεια 

αναβάθμισης του ελληνικού τουρισμού και του εμπλουτισμού του με προϊόντα 

προστιθέμενης αξίας. Παρατηρείται επίσης ότι οι παραπάνω ενέργειες που αφορούν 

ειδικές μορφές τουρισμού συνδέονται άμεσα με τη Στρατηγική Προώθησης και 

Προβολής του ελληνικού τουρισμού, που έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, 

σύμφωνα με την οποία η προβολή του τουριστικού προϊόντος οργανώνεται στις 

παρακάτω εννέα θεματικές ενότητες : Ήλιος / θάλασσα (seaside), Πολιτιστικός 

τουρισμός (culture), Καταδυτικός τουρισμός (diving), Τουρισμός υγείας και ευεξίας 

(health and wellness), Τουρισμός πολυτελείας (luxury), Θαλάσσιος τουρισμός 

(nautical), Τουρισμός πόλεων (city breaks- Αθήνα -Θεσσαλονίκη), Συνεδριακός 

τουρισμός (business), Περιηγητικός τουρισμός (touring). 

2.3.2. Ο Τουρισμός Εκδηλώσεων 

Μία μορφή του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων είναι και ο τουρισμός 

εκδηλώσεων (event tourism) που πρωτοεμφανίστηκε αρχές του 21ου αιώνα και 

αποτελεί σήμερα έναν από τους ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους στον τουρισμό. 

Έχει αποδειχθεί ότι οι οργανωμένες εκδηλώσεις συμβάλλουν σημαντικά στην 

τουριστική ανάπτυξη καθώς συνεπάγονται πολλαπλά οφέλη για την 

ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού, για τις τουριστικές ροές και το μάρκετινγκ μιας 

περιοχής (Getz 2008). Ο γαμήλιος τουρισμός, παρότι μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

μορφή ειδικού τουρισμού λόγω του ειδικού κινήτρου που συνοδεύει τα ζευγάρια που 

επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους σε συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό, 

ωστόσο εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως κατηγορία του τουρισμού 

εκδηλώσεων και συγκεκριμένα ως ιδιωτική εκδήλωση (private event).  

Σύμφωνα με τον Getz (2008, p. 404) ο τουρισμός εκδηλώσεων αφορά 

οργανωμένες εκδηλώσεις οι οποίες είναι χωροχρονικά φαινόμενα που 

χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα λόγω της διάδρασης που υπάρχει μεταξύ της 
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τοποθεσίας, των ανθρώπων, των διαδικασιών και των φυσικών/απτών στοιχείων. Το 

ενδιαφέρον γύρω από τις εκδηλώσεις κρύβεται πίσω από αυτή τη μοναδικότητα αφού 

ποτέ δεν είναι ίδιες και απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαύσει κανείς πλήρως την 

ξεχωριστή εμπειρία είναι η φυσική παρουσία στην εκδήλωση (Getz 2008, p. 404). Η 

διοίκηση εκδηλώσεων (event management) είναι το εφαρμοσμένο πεδίο έρευνας που 

αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διοίκηση των οργανωμένων εκδηλώσεων 

που αποτελούνται από πολιτιστικές εορτές, φεστιβάλ, επαγγελματικά συνέδρια έως 

αθλητικούς διαγωνισμούς και κοσμικά γεγονότα ιδιωτικής φύσεως (γάμος, πάρτι). Οι 

βασικές κατηγορίες οργανωμένων εκδηλώσεων είναι οκτώ σύμφωνα με την 

τυπολογία του Getz (Πίνακας 2) και διακρίνονται βάσει των διαφορών τους στο 

σκοπό και το πρόγραμμα, ενώ λόγω των σημαντικών στρατηγικών στόχων που 

πρέπει να ικανοποιηθούν σε κάθε εκδήλωση κρίνεται απαραίτητη η διαχείριση και η 

διοίκηση από επαγγελματίες και επιχειρηματίες (Getz 2008).  

Πίνακας 2. Τυπολογία των οργανωμένων εκδηλώσεων. Πηγή: Getz, 2008 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Πολιτικές – κρατικού 

τύπου εκδηλώσεις 

Τέχνη & 

Διασκέδαση 

Επαγγελματικές 

εκδηλώσεις 

-φεστιβάλ 

-καρναβάλι 

-αναμνηστικές 

τελετές 

-θρησκευτικά 

γεγονότα 

-σύνοδοι κορυφής 

-βασιλικές εκδηλώσεις 

-πολιτικά γεγονότα 

-επισκέψεις επισήμων 

 

-συναυλίες 

-τελετές βραβείων 

-συνέδρια & 

επαγγελματικές 

συναντήσεις 

-εμπορικές 

εκθέσεις 

-εμπορικές αγορές 

Εκπαιδευτικές & 

Επιστημονικές 

εκδηλώσεις 

Αθλητικές 

διοργανώσεις 

Ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις 

Ιδιωτικές 

εκδηλώσεις 

-συνέδρια 

-σεμινάρια 

-ιατρικές συνεδρίες 

-ερασιτεχνικά & 

επαγγελματικά 

αγωνίσματα 

-σπορ ή παιχνίδια 

για διασκέδαση 

- γάμοι 

-πάρτι 

-κοσμικές 

εκδηλώσεις 

 

Όπως διαπιστώνεται και από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, οι γάμοι ως 

οργανωμένα κοινωνικά γεγονότα ανήκουν στις ιδιωτικές εκδηλώσεις που παρότι 
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αφορούν εξειδικευμένο κοινό συνδέονται, όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες 

εκδηλώσεων, με την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ ενός 

προορισμού. 
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2.4. Ο Γαμήλιος Τουρισμός 

2.4.1. Το φαινόμενο του γαμήλιου τουρισμού 

Ο γαμήλιος τουρισμός είναι ένα εξειδικευμένο είδος τουρισμού (niche 

industry) που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία του ‘τουρισμού εκδηλώσεων’ και 

σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρεται 

στα διεθνή ταξίδια που πραγματοποιούν οι τουρίστες με σκοπό την πραγματοποίηση 

της γαμήλιας τελετής ή τον εορτασμό του γάμου (Durinec 2013, p.1). Σύμφωνα με 

τον ορισμό του ‘wedding-based tourism’ των Del Chiappa και Fortezza (2015, p. 63) 

ο όρος δεν αναφέρεται μόνο στα διεθνή ταξίδια καθώς αφορά «τουριστικές ροές που 

προκύπτουν από τη συμμετοχή σε γάμους, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε 

διαφορετική τοποθεσία από αυτή που το μελλόνυμφο ζευγάρι, ή έστω ένας από τους 

δύο, ζει». Με άλλα λόγια μπορεί να αποτελεί και είδος εσωτερικού τουρισμού 

εφόσον αφορά ζευγάρια που δεν μετακινούνται εκτός των εθνικών συνόρων αλλά 

επιλέγουν μέσα στη χώρα τους έναν ιδιαίτερο προορισμό για το γάμο τους.  

Στο πεδίο του γαμήλιου τουρισμού περιλαμβάνονται τα γαμήλια ταξίδια 

(honeymoons) και οι επονομαζόμενοι ‘γάμοι προορισμού’, ή ‘destination weddings’ 

(Vidauskaite 2015). Τα γαμήλια ταξίδια δεν αποτελούν καινούρια έννοια αφού είναι 

καθιερωμένη ταξιδιωτική συνήθεια των νεόνυμφων εδώ και δεκαετίες και μάλιστα 

πρωτοεμφανίστηκαν, με τη μορφή που πραγματοποιούνται σήμερα, το 19ο αιώνα 

(Vidauskaite 2015). Οι γάμοι προορισμού, όμως, είναι μία έννοια που εμφανίστηκε 

πρόσφατα, καθώς εισήχθησαν ως τάση όταν τα ζευγάρια συνειδητοποίησαν ότι 

μπορούσαν να συνδυάσουν τη γαμήλια τελετή με το γαμήλιο ταξίδι σε ένα μακρινό 

προορισμό με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο (Schumann και Amado 2010). Είναι 

αλήθεια ότι στο πεδίο ορισμού του ‘wedding tourism’ περιέχονται όλες οι 

τουριστικές μετακινήσεις και δραστηριότητες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το 

γάμο, ωστόσο λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του ‘γάμου προορισμού’ επικρατεί 

σύγχυση στη διεθνή βιβλιογραφία ως προς τις διαχωριστικές γραμμές των όρων. Στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, ο γαμήλιος τουρισμός αναφέρεται στις διεθνείς 

τουριστικές ροές που δημιουργούνται από τη συμμετοχή σε έναν ‘γάμο προορισμού’ 

που διενεργείται σε χώρα διαφορετική της χώρας διαμονής των ζευγαριών και που 

είναι πιθανό να ‘συμπληρώνεται’ από άλλες τουριστικές δραστηριότητες όπως ένα 

γαμήλιο ταξίδι. 
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Η αγορά γαμήλιου τουρισμού με την έννοια του ‘destination wedding 

tourism’ ή  ‘weddings abroad market’ χωρίζεται σε μερικά τμήματα αγοράς (market 

segments) που διακρίνονται για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα κίνητρά τους. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3, η αγορά αποτελείται από τους γάμους της πρώτης 

φοράς (first time weddings), τους επαναληπτικούς γάμους (re-marriages), τις 

ανανεώσεις όρκων (renewal of vows) καθώς και τα σύμφωνα συμβίωσης που 

αφορούν και ζευγάρια του ιδίου φύλου (Major et al. 2010). Στον πυρήνα της αγοράς 

βρίσκονται οι επαναληπτικοί γάμοι που αφορούν ζευγάρια που έχουν ήδη 

πραγματοποιήσει έναν παραδοσιακό γάμο και επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία μιας 

δεύτερης ή και τρίτης γαμήλιας τελετής στο εξωτερικό με λιγότερους καλεσμένους. 

Οι γάμοι πρώτης φοράς γίνονται συνήθως από έμπειρους ταξιδιώτες που επιθυμούν 

έναν ασυνήθιστο και πρωτότυπο προορισμό για τη γαμήλια τελετή. Σε αυτή την 

κατηγορία εντοπίζεται επίσης περισσότερο η επιθυμία για πειραματισμό ως προς την 

τοποθεσία και τον τρόπο τέλεσης του γάμου (Major et al. 2010).  

Το τμήμα της αγοράς που αποκτά όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα είναι οι 

τουρίστες γάμου που προβαίνουν σε ανανέωση των γαμήλιων όρκων τους. Αυτού του 

είδους οι γάμοι συνήθως αφορούν μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρια που επιθυμούν να 

γιορτάσουν το γάμο τους ξανά σε διαφορετικό σκηνικό και μέρος μαζί με την 

οικογένειά τους. Η νομοθετική πράξη για τα σύμφωνα συμβίωσης, The Civil 

Partnership Act, που εισήχθη το 2005 έδωσε ώθηση στους γάμους μεταξύ ομόφυλων 

που αποτελούν σήμερα μία αναπτυσσόμενη υποκατηγορία της αγοράς γαμήλιου 

τουρισμού (Major et al. 2010).  

 



 
 

62 

  

Εικόνα 3. Τα τμήματα αγοράς στην αγορά γαμήλιου τουρισμού Πηγή: 

Major et al, 2010, p.252. 

 

Όπως είναι φυσικό, κάθε τμήμα της αγοράς έχει τα δικά του κίνητρα και τις 

δικές του προτιμήσεις για την πραγματοποίηση του γάμου, γεγονός που επηρεάζει και 

την επιλογή του γαμήλιου προορισμού. Για παράδειγμα, τα ομόφυλα ζευγάρια που 

θέλουν να παντρευτούν στο εξωτερικό θα πρέπει να διαλέξουν μεταξύ των 

προορισμών που αναγνωρίζουν στο πλαίσιο του Civil Partnership Act αυτού του 

είδους τα σύμφωνα συμβίωσης. Επίσης, οι γάμοι όπου πρόκειται να παρευρεθούν 

πολλοί συγγενείς ή φίλοι, συνήθως είναι οι γάμοι πρώτης φοράς, και είναι πιθανό να 

πραγματοποιηθούν σε σχετικά κοντινό προορισμό στη χώρα προέλευσης του 

ζευγαριού (Major et al. 2010).  

Όσο βέβαια αυξάνεται η ζήτηση στο γαμήλιο τουρισμό και δημιουργούνται 

νέες τάσεις στις προτιμήσεις των ζευγαριών, τόσο περισσότερο εξελίσσεται η 

βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού εμφανίζοντας νέες υποκατηγορίες στη ζήτηση 

και δίνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εξειδίκευση μεταξύ των γαμήλιων 

προορισμών (Breg 2013). Αναπτυσσόμενα τμήματα αγοράς αποτελούν οι γάμοι σε 

κρουαζιέρα ή οι γάμοι εν πλω, οι γάμοι σε πρωτότυπες τοποθεσίες και σκηνικά όπως 

οι υποβρύχιοι γάμοι ή οι λεγόμενοι ‘white weddings’ σε ολόλευκο χιονισμένο τοπίο 

σαν εκείνα της Λαπωνίας, της Αυστρίας ή της Ισλανδίας, καθώς και οι ‘οικολογικοί 

γάμοι’ γνωστοί ως ‘eco weddings’ ή ‘green weddings’ (Major et al. 2010, Breg 2013). 

Οι γάμοι εν πλω, που αυξάνονται σημαντικά χρόνο με το χρόνο αποφέροντας πολλά 

έσοδα στον τομέα της κρουαζιέρας, έχουν μεγαλύτερη απήχηση στα μεγαλύτερης 
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ηλικίας ζευγάρια που επαναλαμβάνουν τη γαμήλια τελετή τους ή ανανεώνουν τους 

όρκους τους και που ελκύονται από το συνδυασμό διακοπών και γάμου καθώς και 

από την ποικιλία επιλογών στις διαδρομές κρουαζιέρας (Breg 2013). 

Η τάση για γάμους σε πρωτότυπα σκηνικά προσφέρει τη δυνατότητα για 

καινοτόμες ιδέες και εισάγει στην αγορά γαμήλιου τουρισμού μια ποικιλία χωρών 

που διακρίνονται για την ιδιαιτερότητα της φυσικής τους ομορφιάς. Τέλος, εκτιμάται 

ότι οι οικολογικοί γάμοι θα γίνονται ολοένα πιο δημοφιλείς όσο αυξάνεται το 

αίσθημα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς δεν αποτελούν μόνο μια οικονομικά 

αποδοτική λύση, αλλά έχουν και λιγότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις απ’ 

ότι οι παραδοσιακοί γάμοι μέσω των φιλικών προς το περιβάλλον και αγνών τοπικών 

υλικών ή προϊόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν (Breg 2013).  

Μέρος της αγοράς του γαμήλιου τουρισμού θεωρούνται φυσικά και οι 

καλεσμένοι του γάμου οι οποίοι μπορεί να είναι από δεκάδες έως και εκατοντάδες και 

μαζί με το μελλόνυμφο ζευγάρι θεωρούνται ουσιαστικά κλασικοί τουρίστες που 

ενισχύουν την τοπική οικονομία χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες διαμονής, εστίασης, 

μεταφορών και ψυχαγωγίας της περιοχής (Durinec 2013, Vidauskaite 2015).  

Αξίζει να επισημανθεί η μεγάλη ποικιλία των υπηρεσιών και γενικά των 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού. 

Προμηθευτές από διάφορες υπηρεσίες, όπως οι πάροχοι διαμονής και εστίασης 

(ξενοδοχεία και catering) και χώρων εκδηλώσεων αλλά και επαγγελματίες, όπως 

φωτογράφοι ή κομμωτές καθώς κι εταιρίες διοργάνωσης γάμων, οίκοι νυφικών και 

ταξιδιωτικά πρακτορεία συντελούν στην οργάνωση του γάμου και του γαμήλιου 

ταξιδιού (Del Chiappa Fortezza 2015, Vidauskaite 2015). Η μεγάλη αξία που έχει ο 

γαμήλιος τουρισμός για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας του γάμου επιβεβαιώνεται 

από την καθιέρωση του ετήσιου ‘Συνεδρίου Διοργανωτών Γάμου Προορισμού’ 

(Destination Wedding Planners Congress) που έλαβε χώρα πρώτη φορά το 2014 στην 

Ελλάδα (Vidauskaite 2011). Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προσφέρει τη 

δυνατότητα για νέες συνεργασίες και δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων και των 

επαγγελματιών του τομέα βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Οι εξειδικευμένες ανάγκες των μελλόνυμφων ζευγαριών που παντρεύονται 

στο εξωτερικό (όπως η συγκέντρωση και η διεκπεραίωση νομικών εγγράφων, οι 

διαδικασίες έκδοσης άδειας γάμου, οι ληξιαρχικές πράξεις και η μετάφραση των 
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απαραίτητων εγγράφων μεταξύ άλλων) καθώς και ο πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος 

αυτός καθαυτός καθιστούν περισσότερους επαγγελματίες αλλά και κρατικές 

υπηρεσίες και φορείς (εκκλησίες, δημαρχεία) μέρος της βιομηχανίας του γαμήλιου 

τουρισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Del Chiappa και Fortezza (2015, 

p.67), που βασίστηκαν σε 15 συνεντεύξεις φορέων κι επιχειρήσεων του γαμήλιου 

τουρισμού στην Ιταλία, έδειξαν ότι ο αριθμός και το είδος των ιδιωτικών και 

κρατικών φορέων διαφέρει κάθε φορά ανάλογα με το είδος του γάμου (θρησκευτικός 

ή πολιτικός) και ανάλογα με τις επιθυμίες και την εθνική/πολιτισμική προέλευση του 

ζευγαριού. Στην ίδια έρευνα αποδείχθηκε, σύμφωνα με τη γνώμη των wedding 

planners της Ιταλίας, ότι η συνεργασία των επιχειρήσεων με τους κρατικούς φορείς 

είναι καθοριστικής σημασίας ειδικά στους πολιτικούς γάμους αλλά και κάθε φορά 

που ένας κανονισμός ή μια άδεια επηρεάζει την τέλεση του γάμου, όπως για 

παράδειγμα η άδεια τέλεσης της γαμήλιας τελετής σε μία ιδιαίτερη τοποθεσία. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο γαμήλιος τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες 

ανάπτυξης για όλες τις επιχειρήσεις στον τομέα του γάμου ενισχύοντας παράλληλα 

την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη αφού παρέχει οικονομικά οφέλη για όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη της τουριστικής βιομηχανίας. 

 

2.4.2. Η Σημασία και τα Οφέλη Ανάπτυξης του Γαμήλιου Τουρισμού

  

Παρόμοια με άλλες ειδικές μορφές τουρισμού και σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία του τουρισμού εκδηλώσεων, ο γαμήλιος τουρισμός δημιουργεί άμεσες 

και έμμεσες θετικές οικονομικές επιδράσεις στην οικονομία του γαμήλιου 

προορισμού. Τα άμεσα οικονομικά οφέλη αφορούν τις επιχειρήσεις διοργάνωσης 

γάμων που πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο μελλόνυμφο ζευγάρι και 

τους καλεσμένους του, όμως σημαντικό κέρδος έχουν και άλλοι επαγγελματίες, όπως 

οι εταιρίες catering, οι φωτογράφοι και οι κομμωτές, που συμβάλλουν με τις 

υπηρεσίες τους στη γαμήλια τελετή (Del Chiappa and Fortezza 2015, Breg 2013). 

Αποδέκτες άμεσων κερδών είναι επίσης οι τοπικές αρχές, δηλαδή τα δημαρχεία, λόγω 

των πολιτικών γάμων που προσφέρουν. Έμμεσα οικονομικά οφέλη προκύπτουν από 

τις καταναλωτικές-τουριστικές δαπάνες όλων των άμεσων και έμμεσων 

συμμετεχόντων στο γάμο που ευνοούν τον κλάδο των μεταφορών, της εστίασης, της 
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διαμονής και της ψυχαγωγίας συντελώντας στην ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής (Vidauskaite 2015, Durinec 2013).  

Επιπλέον η συνεισφορά των γάμων τουριστών στην οικονομία ενός 

προορισμού δημιουργείται από δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα όχι μία ή δύο 

ημέρες, όπως στην περίπτωση των εγχώριων γάμων, αλλά αρκετές μέρες πριν ή/και 

μετά τη γαμήλια τελετή (Breg 2013). Σύμφωνα με την εταιρία Mintel της Βρετανίας 

(2010) η μέση διάρκεια διαμονής των Βρετανών ζευγαριών στο γαμήλιο προορισμό 

του εξωτερικού είναι 10 ημέρες κατά τις οποίες δαπανούν κατά μέσο όρο £6.500, εκ 

των οποίων το 50% αφορά διαμονή και εστίαση, το 25% αφορά έξοδα μεταφοράς και 

το υπόλοιπο 25% πηγαίνει στο πακέτο των γαμήλιων υπηρεσιών. Η διεθνής 

βιβλιογραφία, μάλιστα, συμφωνεί ότι οι καταναλωτές της εξειδικευμένης αυτής 

μορφής τουρισμού ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα έναντι της τιμής της 

υπηρεσίας με συνέπεια να ξοδεύουν περισσότερα απ’ ότι ο μέσος τουρίστας (Breg 

2013, Del Chiappa and Fortezza2 015). Δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2006 από το 

Cape Town της Νοτίου Αφρικής, όπου πραγματοποιούνται περίπου 4000 γάμοι 

τουριστών τη θερινή περίοδο, επιβεβαιώνουν τη συμβολή του γαμήλιου τουρισμού 

στην τοπική οικονομία (De Witt 2006). Σύμφωνα με την έρευνα η μέση ημερήσια 

δαπάνη των ζευγαριών ήταν μεταξύ $139 - $164 και με αριθμό των καλεσμένων να 

κυμαίνεται από 30 έως 50 άτομα τα συνολικά έσοδα που προέκυπταν από έναν γάμο 

τουριστών υπολογίζονταν μεταξύ $98,360 και $163,934 (De Witt 2006). 

Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η αποκάλυψη της εφημερίδας The Business 

Insider (2011) σύμφωνα με την οποία οι 5 από τους 10 ακριβότερους γάμους στον 

κόσμο είναι γάμοι που πραγματοποιήθηκαν σε προορισμό του εξωτερικού, ενώ ο 

γάμος ενός ζευγαριού από την Ινδία που έγινε στη Γαλλία το 2006 κατέχει τον τίτλο 

του πιο ακριβού γάμου στην ιστορία στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με κόστος $78 

εκατομμύρια.       

Η αύξηση των θέσεων εργασίας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

είναι ακόμη δύο θετικές συνέπειες με τις οποίες συνδέεται ο γαμήλιος τουρισμός. Η  

εποχικότητα που χαρακτηρίζει τις τουριστικές ροές σε πολλούς προορισμούς είναι 

δυνατόν να μειωθεί, αρκεί εκείνοι να εκμεταλλευτούν την ιδιαιτερότητα και την 

ποικιλία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ικανοποιώντας την 

εξειδικευμένη ζήτηση για μοναδικά γαμήλια σκηνικά (concepts) που δε θα 

περιορίζονται στην περίοδο αιχμής της τουριστικής ζήτησης (Durinec 2013). 
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Άλλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προέρχονται από το γαμήλιο τουρισμό 

είναι η αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση τοπικών 

προϊόντων και γενικότερα η προβολή της ταυτότητας μιας περιοχής (Del Chiappa and 

Fortezza 2015). Το εναλλακτικό αυτό είδος τουρισμού επιδρά θετικά στη βελτίωση 

της εικόνας και της αναγνωρισιμότητας (brand awareness) ενός προορισμού 

προσφέροντας τη δυνατότητα για μία διαφοροποιημένη τοποθέτηση στη διεθνή 

αγορά (Del Chiappa and Fortezza 2015, Vidauskaite, 2015). Η Καραϊβική αποτελεί 

περίπτωση γαμήλιου προορισμού που υιοθετεί στη στρατηγική αναγνωρισιμότητας 

(branding) τον γαμήλιο τουρισμό, αφού τα περισσότερα νησιά χρησιμοποιούν 

λεκτικά στοιχεία και εικόνες από εξωτικούς γάμους για να δημιουργήσουν 

προστιθέμενη αξία στο τουριστικό τους προϊόν (Vidauskaite 2015).  

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού δεν 

αποτελεί ένα κερδοφόρο εγχείρημα μόνο για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα 

με τη διοργάνωση γάμων. Συνοδεύεται, επίσης, από οικονομικά οφέλη για τις τοπικές 

οικονομίες  που εξειδικεύονται σε αυτή αγορά και συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην 

ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας και στην ενίσχυση του ΑΕΠ της (Durinec 

2013).  

 

2.4.3. Το μέγεθος και η ανάπτυξη της αγοράς γαμήλιου τουρισμού 

 

Παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά δεδομένα για το ακριβές 

μέγεθος της διεθνούς αγοράς γαμήλιου τουρισμού, κάποια στοιχεία φανερώνουν την 

παγκόσμια ανάπτυξη που σημειώνει τα τελευταία χρόνια αυτή η ειδική μορφή 

τουρισμού, η οποία αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο της τουριστικής 

βιομηχανίας που ευδοκιμούσε ακόμη και κατά την περίοδο της παγκόσμιας 

οικονομικής ύφεσης το 2009 (Major et al. 2010). Έχει εκτιμηθεί ότι την πενταετία 

2002-2007 ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς αυτής ήταν 10% περίπου σε 

διεθνές επίπεδο με δυνατότητες για ταχύτερους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια (Poon 

2009, p.3). Πράγματι, μεταξύ του 2007 και του 2012, η ανάπτυξη της αγοράς 

γαμήλιου τουρισμού άγγιξε το 75% όπως αναφέρει η Weddings and Honeymoon 

International report (2012) (Durinec 2013). Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα νούμερα 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι γάμοι προορισμού φαίνεται να αυξήθηκαν τη 
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δεκαετία του 2000 κατά 200%, ενώ τα συνολικά έσοδα από το γαμήλιο τουρισμό 

ανήλθαν εκείνη την περίοδο σε δισεκατομμύρια δολάρια (Breg 2013, Durinec 2013).  

Πηγές αναφέρουν ότι το μέγεθος της διεθνούς αγοράς γαμήλιου τουρισμού 

υπολογίζονταν πριν το 2010 σε τρία με έξι εκατομμύρια ταξίδια ετησίως (Poon 2009, 

p.3). Δεδομένης της αυξητικής τάσης των διεθνών τουριστικών ροών και βάσει των 

εκτιμήσεων ότι οι ‘γάμοι προορισμού στο εξωτερικό’ θα αναπτυχθούν περαιτέρω, 

είναι πιθανό ότι σήμερα αλλά και στο άμεσο μέλλον η αγορά αυτή θα αντιστοιχεί σε 

δεκάδες εκατομμύρια διεθνή ταξίδια το χρόνο.  

Αγορές απ’ όπου προέρχεται μεγάλο ποσοστό της ζήτησης για γαμήλιο 

τουρισμό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη και συγκεκριμένα οι 

ονομαζόμενες ‘ώριμες αγορές’ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, 

της Γαλλίας και της Σκανδιναβίας (Breg 2013). Σημαντική ζήτηση υπάρχει επίσης 

από τουρίστες με καταγωγή από χώρες της Ασίας, όπως η Ιαπωνία, η Κορέα και η 

Κίνα, στις οποίες σημειώνεται ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και μία σταδιακή 

στροφή και αποδοχή των δυτικών καταναλωτικών προτύπων. 

Στοιχεία που προέρχονται από τη βρετανική αγορά επιβεβαιώνουν την 

αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζουν οι ‘γάμοι προορισμού στο εξωτερικό’ (overseas 

weddings / weddings abroad), καθώς με δεδομένα του 2008, ένας στους έξι γάμους 

των Βρετανών (16%) λάμβανε χώρα στο εξωτερικό, ποσοστό που αντιστοιχούσε 

περίπου σε 51,300 γαμήλιες τελετές (Mintel 2010). Η Mintel (2010), βρετανική 

εταιρία που διενεργεί έρευνες αγοράς, εκτιμά ότι το ποσοστό των βρετανικών γάμων 

στο εξωτερικό αυξήθηκε σε 18% (ένας στους πέντε) το 2010, ενώ η συνολική αύξηση 

των γάμων στο εξωτερικό από το 2005 ως το 2010 ανήλθε στο 27%. Σημαντική 

αύξηση σημειώνει και το ποσοστό των Βρετανών που επιθυμούν να κάνουν το 

γαμήλιο ταξίδι τους στο εξωτερικό που από 57% το 2008 ανήλθε σε 70% το 2010 

(Mintel, 2010). Επαλήθευση των παραπάνω τάσεων αποτελεί το γεγονός ότι, 

σύμφωνα με την Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ‘ΑΒΤΑ’ της Βρετανίας, το 2013 

1,5 εκατομμύριο βρετανοί πολίτες, κάτω των 35 ετών ως επί των πλείστων, επρόκειτο 

να ταξιδέψουν στο εξωτερικό είτε ως καλεσμένοι είτε ως μελλόνυμφοι και 

διοργανωτές ενός γάμου προορισμού.   

Δεδομένα που επιβεβαιώνουν την υψηλή ζήτηση για ‘γάμο προορισμού’ στο 

εξωτερικό προέρχονται επίσης από την αγορά της Ιαπωνίας, όπου σύμφωνα με την 



 
 

68 

εταιρία Watanabe Wedding Company, τη δεκαετία του 2000 περίπου 40,000 ζευγάρια 

ανά έτος παντρεύονταν στο εξωτερικό με δημοφιλέστερους προορισμούς τη Χαβάη 

και την Αυστραλία (Schumann and Amado 2010, Ma 2011). Ιδιαίτερα αγαπητά 

φαίνεται να είναι και τα γαμήλια ταξίδια στους Ιάπωνες, καθώς από το σύνολο των 

750,000 ζευγαριών που παντρεύονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο το 60% με 80% 

επιλέγουν έναν προορισμό του εξωτερικού (Ma 2011, p.15). 

2.4.4. Λόγοι ανάπτυξης του φαινομένου 

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της αγοράς γαμήλιου τουρισμού 

και συγκεκριμένα των ‘γάμων προορισμού’ στο εξωτερικό  μπορούν να χωριστούν σε 

τέσσερις κατηγορίες: τους οικονομικούς, τους κοινωνικό-πολιτισμικούς, τους 

παράγοντες που αφορούν την προσφορά και αυτούς που αφορούν τη ζήτηση, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Παράγοντες Ανάπτυξης της Αγοράς Γαμήλιου Τουρισμού 

Πηγή: Προσαρμογή από Major et al (2010, p.253) και Del Chiappa and Fortezza 

(2015, p.64). 
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Σημαντικός λόγος ανάπτυξης του γαμήλιου τουρισμού και των ‘γάμων 

προορισμού’ είναι ότι ο γάμος στο εξωτερικό αποτελεί μία πιο συμφέρουσα 

οικονομικά επιλογή σε σχέση με τον εγχώριο γάμο λόγω του μικρότερου αριθμού 

καλεσμένων και της δυνατότητας συνδυασμού της γαμήλιας τελετής και του 

γαμήλιου ταξιδιού σε ένα οικονομικό πακέτο (Schumann & Amado 2010; Major et al. 

2010). Η διαφορά στο κόστος γίνεται κατανοητή αν λάβει κανείς υπόψη την αγορά 

γάμου στο Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελεί μία αγορά μεγάλης ζήτησης για τους 

γάμους προορισμού στο εξωτερικό. Το 2008 ένας κανονικός Βρετανικός γάμος 

κόστιζε κατά μέσο όρο £20,273 συμπεριλαμβανομένου του γαμήλιου ταξιδιού, ενώ 

το μέσο κόστος ενός ολοκληρωμένου γαμήλιου πακέτου (τελετή, μεταφορικά, 

διαμονή, γαμήλιο ταξίδι) στο εξωτερικό ανερχόταν στα £6,500 γεγονός που 

δικαιολογεί τη μεγάλη ζήτηση στη Βρετανία (Mintel 2010).  

Η ευκολία και η αυξανόμενη συχνότητα των διεθνών τουριστικών 

μετακινήσεων καθώς και μείωση του κόστους των αεροπορικών μεταφορών 

συνέβαλλαν δυναμικά στην ώθηση του φαινομένου. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι 

αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους πληθαίνουν ανά τον κόσμο και έτσι 

δημιουργούνται νέες συνδέσεις μεταξύ προορισμών προσφέροντας ποικιλία 
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ταξιδιωτικών επιλογών σε προσιτές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2001 οι 

αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους κάλυπταν το 5% της αγοράς της Ευρώπης, 

ενώ το 2010 αντιστοιχούσαν στο 26% (UNWTO 2012). Στην περίοδο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης που διανύουμε οι οικονομικές και συμφέρουσες λύσεις είναι πιο 

χρήσιμες από ποτέ και δεν είναι τυχαίο που ο γάμος προορισμού στο εξωτερικό 

συνιστώντας μια τέτοια λύση για τα μελλόνυμφα ζευγάρια συνέχισε να αναπτύσσεται 

ακόμη και την περίοδο που ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική ύφεση. 

Στους κοινωνικό-πολιτισμικούς λόγους που λειτούργησαν ως μοχλοί 

ανάπτυξης του γαμήλιου τουρισμού συμπεριλαμβάνεται η αντίληψη που επικρατεί σε 

μερικές κουλτούρες ότι ο γάμος είναι ένα προσωπικό γεγονός προσανατολισμένο στο 

ζευγάρι και όχι στην οικογένεια. Αυτή η τάση που χαρακτήριζε κυρίως τη δυτική 

κουλτούρα άρχισε να εμφανίζεται και σε κοινωνίες της Ανατολής, όπως την Ιαπωνία 

και την Κορέα, όπου οι άνθρωποι υιοθετούν διαρκώς περισσότερα ‘δυτικού τύπου’ 

καταναλωτικά πρότυπα (Del Chiappa and Fortezza 2015, Schumann and Amado 

2010). Γενικότερα, όμως, γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό τα ζευγάρια να 

παντρεύονται χωρίς φίλους και συγγενείς είτε επειδή επιδιώκουν να αποφύγουν τις 

κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που συνεπάγεται ένας εγχώριος γάμος, 

είτε επειδή επιθυμούν μία μοναδική γαμήλια εμπειρία σε σκηνικό απόλυτου 

ρομαντισμού (Major et al. 2010).  

Ώθηση στη δυναμική πορεία του γαμήλιου τουρισμού προσέφερε αναμφίβολα 

και η ποικιλία των διαθέσιμων προορισμών που δίνει τη δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα σε εξωτικές, καλοκαιρινές, χειμερινές, χιονισμένες, κοσμοπολίτικες και 

άλλες τοποθεσίες ικανοποιώντας κάθε προτίμηση και ανάγκη των μελλόνυμφων. Οι 

τουριστικές επιχειρήσεις από τους λιγότερο ή περισσότερο δημοφιλείς γαμήλιους 

προορισμούς, αντιλαμβανόμενες τις προοπτικές αυτής της αγοράς, συνεχώς 

αυξάνονται και προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ελκυστικά πακέτα 

απαλλάσσοντας τα ζευγάρια από το άγχος της γαμήλιας προετοιμασίας (Major et al. 

2010).  

Βεβαίως, η ανάπτυξη των γάμων προορισμού στο εξωτερικό δεν θα ήταν τόσο 

έντονη εάν δεν υπήρχε εξαρχής η τάση από την πλευρά της ζήτησης για 

αξιομνημόνευτους γάμους σε μοναδικά σκηνικά εκτός εκκλησίας ή δημαρχείου. Οι 

σύγχρονοι τουρίστες, έτοιμοι να πειραματιστούν και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες 
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σε κάθε τουριστική τους δραστηριότητα, επιλέγουν ως μελλόνυμφοι ιδιαίτερα μέρη ή 

σκηνικά και είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν σε μακρινούς προορισμούς για να έχουν 

μία μοναδική γαμήλια εμπειρία. Αυτή η επιθυμία για μια πρωτότυπη γαμήλια τελετή 

άλλωστε ήταν η αφορμή για τη δημιουργία γάμων σε πολύ ασυνήθιστα μέρη, όπως σε 

υποβρύχιο περιβάλλον ή σε ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία (Major et al. 2010). 

Από την πλευρά της ζήτησης, η μείωση των θρησκευτικών γαμήλιων τελετών και η 

παράλληλη εμφάνιση νέων τμημάτων στην αγορά του γάμου, όπως οι πολιτικοί 

γάμοι, οι ανανεώσεις όρκων αλλά και οι γάμοι ομοφύλων, ευνόησε το γαμήλιο 

τουρισμό (Major et al. 2010) . Αφενός, οι πολιτικοί γάμοι μπορούν να τελεστούν σε 

οποιαδήποτε χώρα ανεξαρτήτως θρησκευτικών προτύπων και έχουν ισοδύναμη ισχύ 

με τους εγχώριους πολιτικούς εφόσον ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες 

άδειας γάμου. Αφετέρου, η δυνατότητα τέλεσης α) εικονικών ή επαναληπτικών 

γάμων και β) γάμων ομοφύλων με την εισαγωγή του συμφώνου συμβίωσης, δίνει τη 

δυνατότητα στα ζευγάρια της πρώτης κατηγορίας να επιλέξουν το γαμήλιο σκηνικό 

που ονειρεύονται οπουδήποτε στον κόσμο και στα ζευγάρια της δεύτερης κατηγορίας 

να ενωθούν με γαμήλια δεσμά σε χώρες που οι γάμοι ομοφύλων έχουν 

νομιμοποιηθεί.  

Έχει, τέλος, παρατηρηθεί ότι παράγοντας ανάπτυξης των γάμων προορισμού 

στο εξωτερικό είναι και το κλίμα, καθώς ζευγάρια που προέρχονται από βόρεια και 

πιο κρύα κλίματα έχουν έντονη επιθυμία να πραγματοποιήσουν τη γαμήλια τελετή 

και το γαμήλιο ταξίδι τους σε μία χώρα με θερμό κλίμα που ιδανικά διαθέτει το 

τρίπτυχο θάλασσα, ήλιο, άμμο  (3S – sea, sun, sand) (Major et al. 2010, Breg 2013).  

Γενικότερα, ο γαμήλιος τουρισμός σημειώνει πρόσφατα ραγδαία ανάπτυξη 

χάρη στο προσιτό κόστος των διεθνών αερομεταφορών που ενισχύει την ευρύτερη 

αύξηση των διεθνών τουριστικών ροών. Συγκριτικά με τον εγχώριο γάμο, ο γάμος 

προορισμού στο εξωτερικό αποτελεί μια πιο συμφέρουσα οικονομική επιλογή 

προσελκύοντας ζευγάρια που επιθυμούν να παντρευτούν σε εξωτικά και μοναδικά 

τοπία και να ζήσουν μία ιδιαίτερη εμπειρία με ή χωρίς τη συντροφιά συγγενών και 

φίλων.  

2.4.5. Προορισμοί και κριτήρια επιλογής  

Οι προτιμήσεις των ζευγαριών στη διεθνή αγορά γαμήλιου τουρισμού 

αποδεικνύουν ότι δημοφιλείς προορισμοί για την τέλεση και τον εορτασμό του γάμου 
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είναι η Χαβάη, η Καραϊβική, οι Σεϋχέλλες, το Μεξικό, τα νησιά Φίτζι, οι Μαλδίβες, ο 

Μαυρίκιος, η Τζαμάικα, το Μπαλί, η Νέα Ζηλανδία, ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ 

(Λας Βέγκας, Νέα Υόρκη) και η Ευρώπη με ιδιαίτερη προτίμηση στην Ιταλία, τα 

Ελληνικά νησιά και την Κύπρο (Major et al. 2013; Chiappa and Fortezza 2015; 

Vidauskaite 2015). Η πλειοψηφία αυτών των προορισμών τον συνδυασμό θάλασσας, 

ήλιου και παραλίας, γνωστό ως 3S factor ‘sea, sun, sand’ , που αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα κριτήρια επιλογής γαμήλιου προορισμού.  

Εκτός όμως από τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες και τα μοναδικά 

φυσικά τοπία, σπουδαίο ρόλο στην επιλογή προορισμού παίζει η διαθεσιμότητα κάθε 

χώρας σε εξειδικευμένα γαμήλια πακέτα και η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών 

(Vidauskaite 2015). Οι προσιτές τιμές στον προορισμό φαίνεται να επηρεάζουν ως 

ένα σημείο την επιλογή των μελλόνυμφων ως προς τη χώρα, όμως δεν είναι 

καθοριστικό κριτήριο καθώς οι τουρίστες κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού ή 

του γάμου τους στο εξωτερικό τείνουν να ξοδεύουν πολλά περισσότερα απ’ ότι ο 

μέσος τουρίστας κατά τη διάρκεια των διακοπών του (Breg 2013,Vidauskaite 2015).  

Το νομικό πλαίσιο και οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις κάθε προορισμού για 

την απόκτηση άδειας γάμου αποτελούν, επίσης, σημαντικές παραμέτρους στην 

επιλογή των μελλόνυμφων για τον κατάλληλο γαμήλιο προορισμό. Οι περισσότεροι 

εξωτικοί και μακρινοί προορισμοί (Καραϊβική, Μαλδίβες, Μαυρίκιος, Μεξικό) καθώς 

και τα Ελληνικά νησιά, η Κύπρος και η Ιταλία διαθέτουν ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και 

λίγες γραφειοκρατικές διαδικασίες και προαπαιτούμενα για την απόκτηση άδειας 

γάμου από αλλοδαπούς τουρίστες ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητά τους ως 

γαμήλιοι προορισμοί (Major et al. 2010, Breg 2013). Αντιθέτως, δημοφιλείς 

τουριστικοί προορισμοί, όπως η Ισπανία και η Γαλλία που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά γαμήλιου τουρισμού, έχουν το μειονέκτημα ότι το αυστηρό διοικητικό και 

νομικό πλαίσιο δυσχεραίνει την οργάνωση και τη διεξαγωγή ενός γάμου τουριστών 

(Major et al. 2010).  

Ο τόπος καταγωγής και διαμονής των μελλόνυμφων παίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή του γαμήλιου προορισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ζευγάρια από 

τις ΗΠΑ επιλέγουν για τη γαμήλια τελετή το Λας Βέγκας, τη Χαβάη, την Καραϊβική, 

το Μεξικό, τον Καναδά, τα νησιά Φίτζι, την Ευρώπη αλλά και τα θέρετρα της 

Disneyland, ενώ μεταξύ των πιο δημοφιλών προορισμών για γαμήλιο ταξίδι είναι η 
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Χαβάη, η Ταϊτή και η Ιταλία (Vidauskaite 2015). Από την άλλη, οι Ιάπωνες φαίνεται 

να προτιμούν τη Χαβάη, την Αυστραλία και άλλες χώρες της Ωκεανίας τόσο για τη 

γαμήλια τελετή όσο και για το ταξίδι του μέλιτος, ενώ επιλέγουν την Ευρώπη 

περισσότερο ως προορισμό γαμήλιου ταξιδιού (Schumann and Amado 2010, 

Vidauskaite 2015). 

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς σχετικά με τους καθοριστικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μελλόνυμφων ως προς το γαμήλιο 

προορισμό είναι πολύ λίγες σε αριθμό, ωστόσο τα ευρήματα των μελετών 

επιβεβαιώνουν όσα ειπώθηκαν για τα κριτήρια επιλογής προορισμού.  

Οι Seebaluck et al. (2015) διεξήγαγαν έρευνα για το γαμήλιο τουρισμό στο 

Μαυρίκιο που αφορούσε, μεταξύ άλλων, τους λόγους για τους οποίους η περιοχή 

επιλέγεται από τα ζευγάρια ως προορισμός για την πραγματοποίηση της γαμήλιας 

τελετής. Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τις απαντήσεις 166 ‘τουριστών 

γάμου’, έδειξαν ότι η πλειοψηφία των τουριστών (34.6%) επιλέγει τον Μαυρίκιο ως 

γαμήλιο προορισμό λόγω του εξωτικού τοπίου και του τροπικού κλίματος που 

δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για μία μοναδική και αξέχαστη γαμήλια 

εμπειρία. Οι ειδικές προσφορές στα γαμήλια πακέτα καθώς και οι προσιτές τιμές στο 

χώρο της γαμήλιας εκδήλωσης ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση ως κριτήρια επιλογής. 

Οι εξειδικευμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες γάμου, η καλή οργάνωση και ο 

συντονισμός του γάμου καθώς και οι εύκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι 

τρεις ακόμη παράγοντες (με 11.5% ο καθένας) που καθόρισαν την επιλογή των 

ζευγαριών. Οι ερευνητές επισημαίνουν ακόμη ότι κρίσιμο ρόλο στην επιλογή του 

Μαυρίκιου από τους ‘τουρίστες γάμου’ έπαιξε το τουριστικό μάρκετινγκ, δηλαδή η 

στρατηγική τοποθέτηση και προβολή του νησιού ως ιδανικού γαμήλιου προορισμού 

(Seebaluck et al. 2015).  

Παρόμοια έρευνα έγινε για από τους Lee et al. (2010) για τα κριτήρια βάσει 

των οποίων επιλέγεται η Ταϊβάν ως προορισμός γαμήλιου ταξιδιού. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η Ταϊβάν επιλέγεται ως περιοχή γαμήλιου ταξιδιού πρωτίστως λόγω 

ασφάλειας, υψηλής ποιότητας διαμονής και οικονομικού ταξιδιωτικού κόστους, ενώ 

η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος, τα ρομαντικά σκηνικά, ο καλός καιρός, οι 

δυνατότητες διασκέδασης αλλά και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας 

αποτελούν κι αυτά κριτήρια επιλογής. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν μεγάλο 
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ενδιαφέρον καθώς τα τελευταία χρόνια η Ταϊβάν, εκτός από προορισμός γαμήλιου 

ταξιδιού αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τη γαμήλια τελετή ξένων τουριστών. Η 

ανάπτυξη των γάμων τουριστών στην περιοχή έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που το 

2016 εγκαινιάστηκε μία εκκλησία στο σχήμα ‘γοβάκι σταχτοπούτας’ για να φιλοξενεί 

εικονικούς γάμους και φωτογραφήσεις με τη θεματική του γάμου για χιλιάδες 

κινέζους τουρίστες (Μανδράκου  2016). 

Η ομορφιά και η μοναδικότητα του φυσικού τοπίου αποδεικνύονται και στην 

περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας οι βασικοί παράγοντες επιλογής του μακρινού αυτού 

προορισμού ως ιδανικού μέρους για τη γαμήλια τελετή. Ο γαμήλιος τουρισμός με την 

έννοια των ‘γάμων προορισμού’ σημειώνει εντυπωσιακή πρόοδο στη χώρα 

παρουσιάζοντας αύξηση 300% το διάστημα 1996-2006 (Johnston  2006). Ο αριθμός 

των γάμων ξένων ζευγαριών ανερχόταν το 2003 σε 1000, ενώ το 2004 σε 1200 και 

εκτιμάται ότι τότε η αγορά του γαμήλιου τουρισμού συνέβαλε στην οικονομία της 

χώρας με $ 30 εκ. ετησίως (Johnston 2006). Όπως προκύπτει από έρευνα της 

Johnston (2006), η οποία μελέτησε ένα ντοκιμαντέρ για το έργο της κορυφαίας 

εταιρίας που διοργανώνει γάμους τουριστών στη Νέα Ζηλανδία, οι περισσότεροι 

‘τουρίστες γάμου’ ελκύονται από την αυθεντική ομορφιά της φύσης και την ποικιλία 

των εξωτικών τοπίων : χιονισμένες βουνοκορφές, παγετώνες, εντυπωσιακά φιόρδ, 

καταρράκτες και παράλληλα πλούσια τροπικά δάση, χρυσές παραλίες και 

καταγάλανα νερά. Στην προέλκυση των μελλόνυμφων τουριστών έχουν συμβάλει οι 

εικόνες της χώρας που προβάλλονται μέσω της λογοτεχνίας, των τηλεοπτικών 

εκπομπών και κινηματογραφικών ταινιών αλλά και η σύγχρονη τοποθέτηση της 

χώρας ως ρομαντικού και αγνού γαμήλιου προορισμού μέσω των επιχειρήσεων του 

τομέα αυτού (Johnston 2006).     

Οι Μαλδίβες αναμφισβήτητα επιλέγεται ως γαμήλιος προορισμός από 

ζευγάρια από όλο τον κόσμο λόγω των εξωτικών τοπίων που διαθέτει, ωστόσο την 

επιλογή των μελλονύμφων ενισχύει και το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας που 

διευκολύνει το γάμο τουριστών. Έως το 2003, τα εξωτικά νησιά ακολουθούσαν 

ισλαμικούς νόμους για το γάμο που καθιστούσαν αδύνατη την τέλεση γάμων 

τουριστών, όμως, με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και την 

εισαγωγή του νόμου ‘Foreign Tourist Marriage Act 2003’, είναι πλέον νόμιμες οι 

άδειες γάμου για αλλοδαπούς και μη ισλαμιστές τουρίστες, γεγονός που κατατάσσει 

τις Μαλδίβες στους πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς στην αγορά γαμήλιου 



 
 

75 

τουρισμού (Suklabaidya 2008). Το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από 

την άλλη, φαίνεται να επιλέγεται από συγκεκριμένη κατηγορία τουριστών-

καταναλωτών, τους λεγόμενους ‘εκπατρισμένους’ από την Ασία και την Ευρώπη, οι 

οποίοι επιλέγουν την πόλη για τους ‘κοκτέιλ γάμους’ (γάμοι μεταξύ ανθρώπων 

διαφορετικής εθνικότητας), όχι λόγω της φυσικής της ομορφιάς αλλά λόγω των 

μοναδικών τεχνητών τοπίων και των υπερπολυτελών θέρετρων (Suklabaidya 2008).  

 Οι παράξενες γαμήλιες τελετουργίες και παραδόσεις είναι ακόμη ένας λόγος 

που γοητεύει ζευγάρια τα οποία επιλέγουν έναν μακρινό προορισμό για το γάμο τους. 

Η Χαβάη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου γαμήλιου προορισμού καθώς 

τα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να παντρευτούν σε ιδιωτική παραλία φορώντας 

σαγιονάρες και παραδοσιακά κολιέ λουλουδιών (Suklabaidya 2008). Η ιδιαιτερότητα 

και το έθνικ στοιχείο των γαμήλιων τελετών και παραδόσεων είναι το βασικότερο 

κριτήριο με το οποίο επιλέγεται και η Ινδία ως γαμήλιος προορισμός ενώ πολλοί 

τουρίστες θεωρούν επίσης ότι τα ιερά ινδουιστικά μυστήρια συμβάλλουν στη 

μακροβιότητα του γάμου (Suklabaidya 2008). 

Όσον αφορά την Ευρώπη, παρατηρείται έλλειψη στις έρευνες που να μετρούν 

το βαθμό και το λόγο ελκυστικότητας των γαμήλιων προορισμών. Η Ιταλία 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης συγκεντρώνει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον από τους ερευνητές στον τομέα του γαμήλιου τουρισμού κι έτσι υπάρχει 

πιο ξεκάθαρη εικόνα της αγοράς στη χώρα αυτή. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν 6,180 

γαμήλιες τελετές τουριστών σε όλη την Ιταλία αποφέροντας συνολικά έσοδα άνω των 

€325 εκατομμυρίων (Del Chiappa and Fortezza 2013). Οι δημοφιλέστερες περιοχές 

για την τέλεση ενός γάμου τουριστών η Βερόνα, η Βενετία, η Φλωρεντία, η Ρώμη, η 

ακτή Αμάλφι, η Κάπρι και η Τοσκάνη (Del Chiappa and Fortezza 2013, Bertella 

2015). Το παραδοσιακό ιταλικό σκηνικό που συνδέεται με τον ρομαντισμό σε όλες 

τις πόλεις της Ιταλίας είναι από τους σημαντικότερους λόγους που οι τουρίστες 

επιλέγουν τον συγκεκριμένο προορισμό για το γάμο τους (Del Chiappa and Fortezza 

2013). Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση μελλόνυμφων τουριστών παίζουν 

και οι πολιτικές τακτικές που διευκολύνουν την οργάνωση του γάμου και μειώνουν 

τη γραφειοκρατία ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητα του προορισμού στα ζευγάρια 

που ονειρεύονται μία μοναδική γαμήλια εμπειρία (Del Chiappa and Fortezza 2013). 
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Πιο σύνθετη εξήγηση ως προς τα κριτήρια επιλογής γαμήλιου προορισμού 

προέρχονται από την έρευνα της Bertella  (2015) για τη γαμήλια εμπειρία τουριστών 

στην πόλη της Τοσκάνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η Τοσκάνη 

επιλέγεται ως γαμήλιος προορισμός γιατί παραπέμπει στον παραδοσιακό ιταλικό 

τρόπο ζωής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από στιγμές συντροφικότητας και χαράς με την 

οικογένεια και από βουκολικές εικόνες λειτουργώντας ως σύμβολο της αυθεντικής 

γαμήλιας εμπειρίας (Bertella 2015). 

Το γεγονός ότι η Ιταλία, τα ελληνικά νησιά και η Κύπρος έχουν απλοποιήσει 

και διευκολύνει τις νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται από 

τους μελλόνυμφους τουρίστες φανερώνει ότι οι συγκεκριμένες χώρες έχουν 

αντιληφθεί την αξία τους ως δημοφιλείς γαμήλιοι προορισμοί και επιδιώκουν την 

ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας (Major et al. 2010). Στις διαδικασίες αυτές 

περιλαμβάνονται οι άδειες γάμου, οι άδειες φιλοξενίας στη χώρα προορισμού και 

άλλα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν στις τοπικές αρχές. Η Κύπρος και η 

Μάλτα φαίνεται να προπορεύονται στις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες ανάπτυξης 

του γαμήλιου τουρισμού, καθώς είναι οι δύο χώρες με τη στενότερη συνεργασία 

δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ως προς την υποστήριξη και προώθηση του κλάδου 

(Durinec 2013). 

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι οι γαμήλιες εκδηλώσεις 

αποτελούν κινητήριο δύναμη για τον τουρισμό και έχουν αρχίσει να επενδύουν σε 

αυτήν την εξειδικευμένη τουριστική δραστηριότητα ώστε να προσελκύσουν 

τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την 

Ισπανία, την Κροατία, την Τουρκία, τη Γαλλία και το Μονακό, οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στην αγορά γαμήλιου τουρισμού διαρκώς αυξάνονται, είτε μέσω 

ιδιωτικών επιχειρήσεων από ελεύθερους επαγγελματίες (wedding planners) που 

προσφέρουν στους τουρίστες υπηρεσίες οργάνωσης γάμου, είτε μέσω των 

ξενοδοχειακών μονάδων που επιδιώκοντας να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο 

ενσωματώνουν γαμήλια πακέτα στις υπηρεσίες τους (Durinec 2013). 

Σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη και την προώθηση των ‘γάμων 

προορισμού’ στην γηραιά ήπειρο είναι η σύσταση από το 2012 ενός πανευρωπαϊκού 

φορέα, του ‘Συνδέσμου Ευρωπαίων Επαγγελματιών στον κλάδο του Γάμου’ 

(AEWP), στόχος του οποίου είναι η συνεργασία και η συνοχή όλων των 
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επιχειρηματιών του τομέα καθώς και η καθιέρωση προτύπων για μία 

αποτελεσματικότερη προβολή όλων των γαμήλιων προορισμών (Durinec 2013). 

Ανάλογες δράσεις στρατηγικών συνεργασιών και προγραμμάτων είναι απαραίτητες 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διμερές ή πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου οι 

ευρωπαϊκοί προορισμοί να ενισχύσουν τα φυσικά τους πλεονεκτήματα και να 

ανταγωνιστούν τις οργανωμένες αγορές της Καραϊβικής και της Ασίας 

προσελκύοντας περισσότερους διεθνούς τουρίστες για γαμήλιο τουρισμό.   

 

2.4.6. Το Μάρκετινγκ στο Γαμήλιο Τουρισμό 

2.4.6Α. Η σύνθετη φύση και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών στο 

Γαμήλιο Τουρισμό  

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στα κίνητρα των τουριστών που 

επιθυμούν να παντρευτούν σε προορισμό του εξωτερικού, όπως αυτά αναφέρθηκαν 

σε προηγούμενη ενότητα (τρίπτυχο ‘ήλιος-θάλασσα-παραλία’, αυθεντικότητα και 

επαφή με την τοπική κουλτούρα, μοναδικά και εξωτικά τοπία, ρομαντική και 

προσωπική εμπειρία  μακριά από την οικογένεια, πολυτέλεια, οικονομικό 

συνδυασμός τελετής και ταξιδιού), είναι βέβαιο ότι εξειδικεύει το χαρακτήρα κάθε 

γαμήλιου πακέτου τονίζοντας τη σημασία των προσωποποιημένων υπηρεσιών και 

ενεργειών μάρκετινγκ στην αγορά αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιαιτερότητα του 

φυσικού περιβάλλοντος είναι από τα κυριότερα κριτήρια επιλογής γαμήλιου 

προορισμού, φαίνεται πως τα μοναδικά χαρακτηριστικά ενός τόπου είναι αυτά που θα 

προσφέρουν τη διαφοροποιημένη τοποθέτηση και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

ένα πακέτο γαμήλιων υπηρεσιών. Εκτός, όμως, από υλικά και άυλα στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος (θάλασσα και παραλίες, εξωτικά τοπία, ιδανικό κλίμα), 

σημαντικό ρόλο στην αγοραστική απόφαση λαμβάνει γενικά η έλξη που δημιουργεί ο 

χώρος και οι εγκαταστάσεις της γαμήλιας τελετής μέσα από την ποιότητα των 

υπηρεσιών, την καλή διαμονή, τις ανέσεις και το ικανοποιητικό κόστος. Επομένως, 

όλα αυτά τα στοιχεία θα επιτρέψουν την ανταγωνιστική τοποθέτηση του γαμήλιου 

προορισμού και τη δημιουργία ενός ισχυρού brand στην αγορά αυτή, το οποίο 

μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά την απόφαση των ζευγαριών ως προς 

την επιλογή προορισμού (Seebaluck et al. 2015).  
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Ένα πακέτο γαμήλιων υπηρεσιών σε προορισμό του εξωτερικού είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα εξειδικευμένου (niche) και καινοτόμου προϊόντος που 

απαρτίζεται από πιο σύνθετες διαδικασίες από αυτές που περιέχονται στο κλασικό 

πακέτο διακοπών. Αυτό οφείλεται στο ότι, συγκριτικά με τα ζευγάρια που 

παντρεύονται σε εγχώριο προορισμό, όσοι επιλέγουν να παντρευτούν στο εξωτερικό 

έχουν πιο πολλές ανάγκες που αφορούν τον συντονισμό και την οργάνωση του 

ταξιδιού και του γάμου. Παραδείγματος χάρη, απαραίτητες υπηρεσίες είναι η παροχή 

οικονομικής και ταξιδιωτικής ασφάλειας, η βοήθεια με διοικητικά θέματα που 

αφορούν την άδεια γάμου και τα νομικά έγγραφα, η μετάφραση των εγγράφων καθώς 

και η βοήθεια στην κράτηση του χώρου της γαμήλιας δεξίωσης (Major et al. 2010). 

Τα γαμήλια πακέτα αυτής της εξειδικευμένης αγοράς είναι επομένως υψηλής αξίας 

προϊόντα και η αγοραστική απόφαση για αυτά είναι σύνθετη καθώς βασίζεται σε 

πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες. Τα ζευγάρια, λοιπόν, έχουν την ανάγκη να 

διαβεβαιωθούν ότι όλα τα παραπάνω θα οργανωθούν άψογα και γι’αυτό είναι 

απαραίτητο το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, εμπειρίας, ανταποκρισιμότητας και 

ποιότητας υπηρεσιών που θα χαρακτηρίζει τον επαγγελματία διοργανωτή του γάμου 

και συνεπώς το τουριστικό προϊόν (Major et al. 2010). Τα παραπάνω έχουν 

επιβεβαιωθεί και από έρευνα που εμφανίζει την καλή οργανωσιακή συμπεριφορά και 

την υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ως τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά των διοργανωτών γαμήλιων τουριστικών πακέτων (De Witt 2006).    

Χαρακτηριστικό, επίσης, των γάμων προορισμού στο εξωτερικό είναι ότι η 

οργάνωσή τους πρέπει να ξεκινά πολύ νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες διακοπές, 

έως και τρία χρόνια πριν από το γάμο, λόγω των πολλών και ίσως χρονοβόρων 

διαδικασιών που χρειάζεται η προετοιμασία ενός γάμου (Major et al. 2010). 

Αναμφίβολα, η διοργάνωση ενός γάμου είναι μία γενικά αγχωτική, χρονοβόρα και 

πολυέξοδη εμπειρία για το μελλόνυμφο ζευγάρι και την οικογένειά του. Όμως, η 

επιλογή οργάνωσης από ειδικούς επαγγελματίες ενός γάμου στο εξωτερικό αποτελεί 

μία εναλλακτική που είναι οικονομικά αποδοτική και απαλλάσσει τα ζευγάρια από 

περιττό κόστος και κόπο. Ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι οι καταναλωτές του 

εξειδικευμένου προϊόντος είναι περισσότερο ευαίσθητοι ως προς την ποιότητα παρά 

ως προς την τιμή (Major et al,.2010).    

Ο μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης ως προς την ποιότητα είναι επίσης 

απαραίτητος εξαιτίας της αϋλότητας και αδιαιρετότητας που χαρακτηρίζει τα γαμήλια 
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τουριστικά πακέτα και όλα σχεδόν τα τουριστικά προϊόντα. Αφενός, η αγοραστική 

απόφαση των τουριστών εμπεριέχει ρίσκο λόγω της απόστασης και της έλλειψης 

γνώσης της περιοχής και των διοργανωτών του γάμου (αϋλότητα). Αφετέρου, η 

γαμήλια τελετή αποτελεί μοναδική εμπειρία ζωής για κάθε ζευγάρι κι έτσι η επιλογή 

ενός διεθνούς γαμήλιου προορισμού και ενός wedding planner που θα οργανώσει το 

σύνολο των υπηρεσιών είναι μία διαδικασία με υψηλή συναισθηματική επένδυση 

(Major et al. 2010). Η εμπειρική, λοιπόν, διάσταση (experiential approach) που 

χαρακτηρίζει τις γαμήλιες τελετές πρέπει να εφαρμοστεί στην τοποθέτηση και την 

προώθηση του γαμήλιου προορισμού προς τους ξένους τουρίστες (Del Chiappa and 

Fortezza 2015). 

Οι καταναλωτές γαμήλιων τουριστικών πακέτων διακρίνονται από υψηλό 

επίπεδο συμμετοχής στην παραγωγή της υπηρεσίας, διότι επιδιώκουν τη μεγαλύτερη 

δυνατή προσαρμογή του προϊόντος στις επιθυμίες και ανάγκες τους. (De Witt 2006; 

Breg 2013). Το γεγονός ότι τα μελλόνυμφα ζευγάρια συμμετέχουν σε μια διαδικασία 

συν-δημιουργίας της αξίας του γαμήλιου τουριστικού προϊόντος επιβεβαιώνεται από 

έρευνα της γαμήλιας εμπειρίας τουριστών στην Ιταλία (Bertella 2015). Τα στοιχεία 

της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην αγορά γαμήλιου 

τουρισμού της Ιταλίας δημιουργούν μία ευέλικτη πλατφόρμα όπου οι τουρίστες 

αποτελούμενοι από διαφορετικές προσωπικότητες, επιθυμίες και ανάγκες, 

εμπλέκονται φυσικά αλλά και συναισθηματικά στη γαμήλια εμπειρία για να 

ενισχύσουν την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητά της (Bertella 2015). Σύμφωνα με 

αυτό το πλαίσιο συν-δημιουργίας, λοιπόν, οι διοργανωτές των γάμων τουριστών 

επενδύουν στη συχνή και πλούσια επικοινωνία με τα ζευγάρια (Bertella 2015).  

Η διάδραση των μελλόνυμφων με τους διοργανωτές, με τους καλεσμένους 

ακόμη και με ζευγάρια που έχουν ήδη ζήσει παρόμοια εμπειρία έχει μεγάλη σημασία 

για το αποτέλεσμα της γαμήλιας εμπειρίας. Έτσι οι επιχειρήσεις στο γαμήλιο 

τουρισμό πρέπει να δώσουν προσοχή σε αυτό που ονομάζεται στο μίγμα μάρκετινγκ 

‘άνθρωποι’ ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Η στρατηγική τοποθέτηση του γαμήλιου τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο 

του ευρύτερου τουριστικού μάρκετινγκ μιας περιοχής εμφανίζεται έντονα στην Νέα 

Ζηλανδία, την Καραϊβική, την Ινδία και το Μαυρίκιο, μεταξύ άλλων, όπου μέσα από 

εικόνες και λεκτικό περιεχόμενο οι προορισμοί αυτοί τοποθετούνται ως ιδανικές 
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γαμήλιες τοποθεσίες. Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάθε γαμήλιος 

προορισμός θα πρέπει να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο προϊόν ανάλογα με τα 

πλεονεκτήματα που διαθέτει ως τουριστικός προορισμός κι έχοντας ως σταθερά 

σημεία αναφοράς την ποιότητα, τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και τη μοναδικότητα 

της συνολικής εμπειρίας.  

2.4.6Β. Οι Μέθοδοι Διανομής και Προώθησης των Προϊόντων του 

Γαμήλιου Τουρισμού 

 

Η προβολή και η προώθηση του γαμήλιου τουριστικού προϊόν ενός 

προορισμού επιτυγχάνεται τόσο μέσα από ενέργειες δημοσίων φορέων όσο και από 

πρακτικές μάρκετινγκ ιδιωτικών επιχειρήσεων του κλάδου. Κρατικά όργανα 

υπεύθυνα για τις εθνικές στρατηγικές μάρκετινγκ, όπως είναι τα Υπουργεία 

Τουρισμού και οι Εθνικοί ή Περιφερειακοί Οργανισμοί Τουρισμού,  έχουν 

παρατηρηθεί ότι συμβάλλουν στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας ενός γαμήλιου 

προορισμού, στην ενημέρωση, τη διέγερση ενδιαφέροντος των τουριστικών καθώς 

και στη διατήρηση της πιστότητας των καταναλωτών (Durinec 2010). 

Η ουσιαστική, όμως, διάδραση και επικοινωνία με την αγορά-στόχο καθώς 

και οι κρατήσεις και οι πωλήσεις γαμήλιων πακέτων σε τουρίστες επιτυγχάνονται 

μέσω προωθητικών δράσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι είτε τουριστικά 

πρακτορεία και εταιρίες διοργάνωσης γάμων, είτε ξενοδοχειακές μονάδες. 

Ο κυριότερος τρόπος προώθησης των γαμήλιων τουριστικών πακέτων είναι το 

διαδικτυακό ή ηλεκτρονικό μάρκετινγκ μέσω των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων των 

επιχειρήσεων, των διαφημίσεων στις μηχανές αναζήτησης, των κοινωνικών δικτύων 

και των ‘blog’ που προσφέρουν συνεχή επικοινωνία μεταξύ καταναλωτών οι οποίοι 

σχολιάζουν και αξιολογούν τις γαμήλιες εμπειρίες τους (Major et al. 2010; Durinec 

2010). Τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα προβολής και προώθησης είναι γνωστό ότι 

προσφέρουν πλεονεκτήματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Οι 

επιχειρήσεις του γαμήλιου τουρισμού έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται με 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο σε ευρύ κοινό, να δημιουργούν στοχευμένη διαφήμιση 

μέσω της ανάλυσης της ψηφιακής συμπεριφοράς των καταναλωτών και να 

προσφέρουν παράλληλα εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Από την άλλη, η 

χρήση των κοινωνικών δικτύων και των ‘blog’ αυξάνει τα σημεία και τη συχνότητα 
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διάδρασης μεταξύ των καταναλωτών, οι οποίοι γίνονται οι ίδιοι κανάλια προώθησης 

των γαμήλιων προορισμών μέσα από το υλικό που μοιράζονται στο διαδίκτυο, όπως 

φωτογραφίες, σχόλια, κριτικές, αξιολογήσεις κ.ά. (Durinec  2010).  

Έρευνες στον τομέα του τουριστικού μάρκετινγκ υποστηρίζουν ότι ο βαθμός 

ανάμιξης του καταναλωτή κατά την αγοραστική απόφαση επηρεάζει το είδος των 

πληροφοριών που αναζητούν οι τουρίστες, καθώς όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή του 

καταναλωτή τόση μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία πληροφοριών απαιτείται (Major 

et al, 2010). Το διαδικτυακό μάρκετινγκ και ειδικότερα η χρήση των κοινωνικών 

δικτύων προσφέρει στους καταναλωτές των προϊόντων του γαμήλιου τουρισμού αυτά 

που πραγματικά αναζητούν : πλούσιο περιεχόμενο, εξατομικευμένες υπηρεσίες, 

καθώς και συχνή και πλούσια επικοινωνία με τους παρόχους που ενισχύει την 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών βελτιώνοντας παράλληλα τη γνώση της αγοραστικής 

τους συμπεριφοράς (Major et al.2010).  

Άλλοι τρόποι προβολής που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις στην αγορά 

γαμήλιου τουρισμού είναι τα παραδοσιακά κανάλια προώθησης, όπως, έντυπες 

διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά. Μαζί με τη συμμετοχή σε διεθνείς 

εμπορικές εκθέσεις οι μέθοδοι αυτοί στόχο έχουν την ενίσχυση της 

αναγνωρισιμότητας του brand και την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων.  

Πρωτότυπες προωθητικές ενέργειες που έχουν σημειωθεί σε δημοφιλείς 

γαμήλιους προορισμούς είναι η προβολή μέσα από διαγωνισμούς και τηλεοπτικά 

show που προσφέρουν δωρεάν διοργάνωση γάμων στον προορισμό με στόχο τη 

διαφήμιση σε ευρύ κοινό. Τηλεοπτικά αφιερώματα και ντοκιμαντέρ, προβολή μέσω 

λογοτεχνίας και κινηματογραφικών ταινιών έχουν επίσης αξιοποιηθεί από εταιρίες 

διοργάνωσης γάμων τουριστών στη Νέα Ζηλανδία. Στην Ινδία, το Υπουργείο 

Τουρισμού διοργάνωσε έναν εικονικό και πλαστό γάμο για ένα ζευγάρι Γερμανών 

κατά τη διάρκεια μιας Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού στο Βερολίνο προκειμένου να 

προβάλει τις εθιμοτυπίες του παραδοσιακού ινδικού γάμου (Suklabaidya 2008).  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 συλλέγοντας δεδομένα από 93 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της αγοράς γαμήλιου τουρισμού σχετικά με τις μεθόδους και 

τα κανάλια προβολής των γαμήλιων πακέτων για τουρίστες έδειξε ότι: 94% των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό τους ιστότοπο ως το κυριότερο μέσο 

προβολής, 81.5% χρησιμοποιούν τη μέθοδο προώθησης ‘από στόμα σε στόμα’ 
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(word-of-mouth), 68% τη διαφήμιση σε ιστότοπους που αφορούν το γάμο, 58% τη 

χρήση συνδέσμων σε σελίδες τουριστικού περιεχομένου, ενώ ακολουθούν με 

μικρότερα ποσοστά η προβολή μέσω πρακτορείων διοργάνωσης γάμων, η έντυπη 

διαφήμιση σε περιοδικά/ εφημερίδες, η συμμετοχή σε εκθέσεις και τελευταία η 

τηλεοπτική διαφήμιση (Durinec 2013). Την αξία του διαδικτύου ως μέσο προβολής 

αποδεικνύει επίσης έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2015 για το γαμήλιο τουρισμό στο 

Μαυρίκιο. Από τους 166 τουρίστες που συμμετείχαν στην έρευνα ως γαμήλιοι 

τουρίστες του προορισμού, στην ερώτηση «Ποια είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης 

για τα γαμήλια πακέτα στο Μαυρίκιο;», η πλειοψηφία (40%) απάντησε πως το 

ίντερνετ είναι το κύριο μέσο ενημέρωσης και προβολής των πακέτων, με δεύτερο τις 

έντυπες διαφημίσεις στα περιοδικά και τρίτο την προβολή από τουριστικά 

πρακτορεία (Seebaluck et al. 2015, pp. 206-207). 

Στην ευρωπαϊκή αγορά γαμήλιου τουρισμού ερευνήθηκε ακόμη ο βαθμός 

επιρροής που ασκούν οι μέθοδοι προβολής στην αγοραστική απόφαση των 

τουριστών-ζευγαριών. Όπως αποδείχθηκε, τη μεγαλύτερη επιρροή ασκεί η μέθοδος 

‘word-of-mouth’, έπειτα ο ιστότοπος της επιχείρησης και τρίτον η προώθηση από 

πράκτορες διοργάνωσης γάμων (Durinec 2013). Οι υπόλοιπες μέθοδοι σημειώνουν 

μικρότερο βαθμό επιρροής σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, ενώ η τηλεόραση είναι 

πάλι τελευταία ως το μέσο με τη μικρότερη δυνατή επιρροή. Σημαντική επίσης 

διαπίστωση της έρευνας είναι ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις του τομέα χρησιμοποιούν 

διαφορετική στρατηγική μάρκετινγκ για κάθε αγορά-στόχο στην οποία απευθύνονται, 

ενώ 43% εξ αυτών ισχυρίστηκαν ότι οι πελάτες τους χρησιμοποιούν εφαρμογές σε 

κινητές συσκευές κατά τη διαδικασία διοργάνωσης του γάμου τονίζοντας την αξία 

του λεγόμενου ‘mobile marketing’ (Durinec 2013)..   

2.4.6Γ. Η Καθοριστική Σημασία της Συνεργασίας Ιδιωτικών και 

Δημοσίων Φορέων  

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού έχουν οι 

συλλογικές δράσεις και οι συντονισμένες ενέργειες μεταξύ κρατικών φορέων ή 

τοπικών θεσμικών οργάνων και επιχειρηματιών του ιδιωτικού τομέα, είτε αυτοί είναι 

ξενοδοχειακές μονάδες είτε διοργανωτές γάμων. Η συνεργασία με τα δημαρχεία και 

τις τοπικές αρχές είναι απαραίτητη για τους πολιτικούς γάμους, τις ανανεώσεις όρκων 

και τα σύμφωνα συμβίωσης. Από την άλλη, η συνεργασία με φορείς της εκκλησίας 
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απαιτείται στις περιπτώσεις των θρησκευτικών γάμων είτε για την έγκριση της 

τέλεσης ενός γάμου τουριστών είτε απλά για την έγκριση της τοποθεσίας της τελετής. 

Το γεγονός ότι ο γαμήλιος τουρισμός συνεισφέρει στην τοπική και εθνική 

οικονομία θα πρέπει να αποτελεί κινητήριο δύναμη για την κρατική υποστήριξη που 

απαιτείται στην αγορά της ειδικής αυτής μορφής τουρισμού. Η συνέργεια μεταξύ 

ιδιωτικών και κρατικών θεσμών είναι μάλιστα ακόμη πιο κρίσιμη σε χώρες, όπως η 

Ελλάδα, όπου ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ (Durinec 

2013). Κοινοί στόχοι και πολιτικές, συντονισμένες στρατηγικές μάρκετινγκ και 

συλλογική αντιμετώπιση προκλήσεων (όπως π.χ. περιορισμός και διευκόλυνση 

γραφειοκρατίας) είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η κυβερνητική 

πολιτική θα πρέπει να εμπλέκεται με τη βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, οι χώρες που επιθυμούν να αναπτύξουν το γαμήλιο τουρισμό πρέπει 

να αναλάβουν δράσεις που θα αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό, την ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών, τη 

διενέργεια έρευνας αγοράς και την απλοποίηση διαδικασιών όπως η έκδοση της visa 

και των αδειών γάμων για τουρίστες.  

Έρευνα της Durinec (2013) στην ευρωπαϊκή αγορά γαμήλιου τουρισμού 

έδειξε ότι οι επιχειρήσεις διοργάνωσης γάμων τουριστών και συνεργάζονται για 

πρακτικές μάρκετινγκ των υπηρεσιών τους σε μεγαλύτερο ποσοστό (63%) με 

τουριστικά πρακτορεία κι έπειτα με τοπικούς δημόσιους τουριστικούς φορείς (45%). 

Το 38% περίπου των επιχειρήσεων συνεργάζονται με ξενοδοχειακές μονάδες και το 

32% με επιχειρήσεις του τομέα εστίασης. Μάλιστα 67% των διοργανωτών γάμων 

είναι ευχαριστημένοι από τη συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς φορείς, ενώ μόλις το 

52% είναι ικανοποιημένοι από την συνεργασία με το δημόσιο τομέα. Η 

γραφειοκρατία και το χαμηλό ενδιαφέρον από την πλευρά των δημοσίων φορέων 

φαίνεται να είναι οι παράγοντες που επιβραδύνουν το συνεργατικό κλίμα. Επιπλέον, 

η Durinec (2013) υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο βαθμό κυβερνητικής εμπλοκής στο 

μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού κατέχουν η Μάλτα και η 

Κύπρος μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, πιθανώς λόγω του μικρού γεωγραφικού 

μεγέθους και της μεγάλης αξίας του τουρισμού στην οικονομία των δύο χωρών.  

Χωρίς αμφιβολία οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης που απορρέουν από 

την ενασχόληση με την αγορά του γαμήλιου τουρισμού αποτελεί κίνητρο για πολλές 
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χώρες που διαθέτουν μοναδική φυσική ομορφιά και ιδιαίτερα τοπία να επενδύσουν 

στον τομέα. Οι χώρες, όμως, που θα αποκομίσουν το μεγαλύτερο όφελος και θα 

λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο γαμήλιο τουρισμό είναι εκείνες που θα 

υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ με στόχο την 

κατάλληλη και ανταγωνιστική τοποθέτηση και προώθησή τους ως διεθνείς γαμήλιοι 

προορισμοί. 

 

2.4.7. Η Αγορά του Γαμήλιου Τουρισμού στην Ελλάδα 

2.4.7Α. Προοπτικές Ανάπτυξης  

Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς 

του κόσμου με απαράμιλλη φυσική ομορφιά γεγονός την καθιστά τον πλέον 

κατάλληλο προορισμό για την ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού. Λόγω του 

μοντέλου ‘ήλιος, θάλασσα, παραλίες’ που υιοθετείται εδώ και χρόνια στην 

τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, πολλοί προορισμοί με πρώτα τα 

νησιά έχουν αποτελέσει πόλο έλξης εκατομμυρίων τουριστών του εξωτερικού που 

επιθυμούν να  πραγματοποιήσουν το γαμήλιο ταξίδι τους σε έναν μεσογειακό και 

θερινό προορισμό (Καρδάρα 2013 και Μιάρη 2012). Ωστόσο, την τελευταία μόλις 

δεκαετία έχει αρχίσει η ζήτηση τουριστών του εξωτερικού για την τέλεση γάμων 

στην Ελλάδα, ένα δυνατό τουριστικό προϊόν πλην όμως επικοινωνιακά αναξιοποίητο 

σε γενικές γραμμές. 

Η στόχευση σε αυτήν την ειδική μορφή τουρισμού, στην οποία η Ελλάδα έχει 

μεγάλες πιθανότητες να καταστεί ανταγωνιστική διεθνώς, συνάδει με την ευρύτερη 

στρατηγική τοποθέτησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και 

παράλληλα συνδέεται με μεγάλο όφελος για την οικονομία 

(http://www.visitgreece.gr/el/in_the_mood_for/romance και ΣΕΤΕ 2015). Το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν που οργανώνεται γύρω από τους τομείς ‘ήλιος – 

θάλασσα’, ‘πολιτιστικός τουρισμός’, ‘τουρισμός πολυτελείας και ευεξίας’, μεταξύ 

άλλων, μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματώσει το γαμήλιο τουρισμό αφού κι αυτός έχει 

άμεση σχέση με τους παραπάνω τομείς. Ο γαμήλιος τουρισμός, ένα ανεξερεύνητο 

κομμάτι των ειδικών μορφών τουρισμού, θα συντελέσει στην αναβάθμιση της αξίας 

και της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και στην μείωση της 
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εποχικότητας. Παράλληλα, λόγω της προστιθέμενης αξίας που έχει ως προϊόν θα 

συμβάλλει στην προσέλκυση ξένων τουριστών υψηλού διαθέσιμου εισοδήματος. Η 

ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων, η αύξηση της απασχόλησης και γενικά η 

οικονομική ανάπτυξη είναι επίσης πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την 

ενασχόληση με την εξειδικευμένη αυτή αγορά. Το σημαντικότερο είναι ότι τα οφέλη 

αυτά θα προκύψουν σε πρώτο επίπεδο στις τοπικές οικονομίες, όπου διάφοροι 

επαγγελματίες και πολλών ειδών επιχειρήσεις θα προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της γαμήλιας εμπειρίας των τουριστών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια βάσει των οποίων τα ζευγάρια επιλέγουν 

τον ιδανικό γαμήλιο προορισμό προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα διαθέτει 

πολλά χαρακτηριστικά που μπορούν να της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στη διεθνή αγορά γαμήλιου τουρισμού (Major et al. 2013, Chiappa and Fortezza 

2015; Vidauskaite 2015). Το ιδανικό μεσογειακό κλίμα και το πλούσιο γεωγραφικό 

ανάγλυφο ικανοποιούν τις ανάγκες όχι μόνο εκείνων που επιθυμούν το τρίπτυχο 

‘θάλασσα-ήλιος-παραλία’ στη γαμήλια τελετή αλλά και όσων αναζητούν ιδιαίτερα 

και μοναδικά τοπία, όπως είναι το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης ή τα λευκά 

κυκλαδίτικα σπίτια. Η πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση είναι ένας ακόμη 

παράγοντας που θα γοητεύσει όσους επιθυμούν να βιώσουν μία αυθεντική και 

παραδοσιακή εμπειρία τηρώντας τοπικά έθιμα, ενώ το σχετικά ευνοϊκό νομικό 

πλαίσιο που αφορά την άδεια γάμου τουριστών είναι επίσης θετική παράμετρος. 

Μάλιστα, η νομιμοποίηση του συμφώνου συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια το 

Δεκέμβριο του 2015 δίνει τη δυνατότητα για το άνοιγμα μίας εξειδικευμένης αγοράς 

(niche) του γαμήλιου τουρισμού (The Guardian 2015). Επιπλέον, η χώρα μας 

αποτελεί γενικώς έναν ασφαλή και οικονομικά συμφέρων τουριστικό προορισμό 

γεγονός που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του κλάδου. Ακόμη, η αύξηση των άμεσων 

αεροπορικών συνδέσεων όλων και περισσότερων προορισμών με το εξωτερικό θα 

επιτρέψει την προσέλκυση ‘γαμήλιων’ τουριστών από πολλές διαφορετικές αγορές. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η άρτια οργανωμένη βιομηχανία του γάμου 

στη χώρα μας καθώς και η πολύχρονη εμπειρία όλων των τουριστικών στελεχών 

είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας της προώθησης του γαμήλιου τουρισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

2.4.7Β. Δημοφιλείς Γαμήλιοι Προορισμοί στην Ελλάδα 
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Τα μεγάλα περιθώρια και τα οφέλη ανάπτυξης της αγοράς γαμήλιου 

τουρισμού (με την έννοια της τέλεσης γάμων ξένων τουριστών) έχουν αντιληφθεί την 

τελευταία δεκαετία ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορεία πολλών 

δημοφιλών προορισμών της Ελλάδας, όπως είναι η Σαντορίνη, η Κρήτη και η 

Μύκονος, προσφέροντας το σχεδιασμό και την οργάνωση όλων των υπηρεσιών ενός 

γαμήλιου πακέτου. Πλέον ενεργό ρόλο στην αγορά έχουν και ελεύθεροι 

επαγγελματίες (free-lancers) και επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην οργάνωση και 

το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του γάμου τουριστών και διαθέτουν διεθνείς 

διαδικτυακές πλατφόρμες από όπου επικοινωνούν με το μελλόνυμφο ζευγάρι. Οι 

wedding planners, όπως ονομάζονται, είτε ως εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές μονάδες 

και τουριστικά γραφεία είτε ως ελεύθεροι επιχειρηματίες, αναλαμβάνουν το 

συντονισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών (άδειες γάμου κλπ), τις διαδικασίες 

της τελετής, τη δημιουργία πλήρους πλάνου για το γάμο, την κράτηση του 

ξενοδοχείου που θα μείνει το ζευγάρι και οι τυχόν καλεσμένοι του, τις μετακινήσεις 

τους, τις φωτογραφίες, το στολισμό, τη δεξίωση και πιθανώς το γαμήλιο ταξίδι και 

άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες.  

Οι πρώτοι ομαδικοί γάμοι Κινέζων στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν το 

2006 στην Οία της Σαντορίνης ήταν η πρώτη συντονισμένη ενέργεια οργάνωσης 

γάμων τουριστών που έλαβε μεγάλη προβολή στη χώρα (GR Reporter 2014). Ωστόσο 

κανείς μπορούσε να φανταστεί τότε ότι η ενασχόληση με αυτή τη τουριστική 

δραστηριότητα θα γινόταν μία τόσο δημοφιλής τάση σήμερα και ότι πολλά διεθνή 

ταξιδιωτικά και ειδησεογραφικά πρακτορεία θα κατατάσσουν την Ελλάδα στους 

κορυφαίους προορισμούς για τέλεση γάμων. Γνωστή ηλεκτρονική εφημερίδα 

τουριστικού περιεχομένου της Βρετανίας αναφέρει ότι μεταξύ των 5 δημοφιλέστερων 

προορισμών για γάμο η Ελλάδα καταλαμβάνει την 3η θέση μετά την Κύπρο και την 

Καραϊβική και με την Ιταλία και το Μεξικό να καταλαμβάνουν την 4η και 5η θέση 

αντίστοιχα (Tornos News 2016).  

Επίσημα στατιστικά στοιχεία για την προέλευση και την καταγωγή των 

τουριστών δεν υπάρχουν, ωστόσο οι γάμοι στην Ελλάδα φαίνεται να είναι αγαπητοί 

σε κάθε εθνικότητα, αφού σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου τη χώρα 

επισκέπτονται κάθε χρόνο Αμερικάνοι, Αγγλοσάξονες και γενικώς Ευρωπαίοι, 

Ασιάτες αλλά και Ρώσοι για να πραγματοποιήσουν τη γαμήλια τελετή τους 

(Καθημερινή 2015).  
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Πρώτος σε ποσοστά προορισμός σύμφωνα με τα μεγαλύτερα γραφεία 

διοργάνωσης εκδηλώσεων και φαίνεται πως είναι η Σαντορίνη στην οποία μάλιστα 

υπάρχουν και οι περισσότερες επιχειρήσεις διοργάνωσης γάμων τουριστών. Η 

δημοτικότητα του νησιού ως γαμήλιος προορισμός αποδεικνύεται από το ότι το 2014 

φιλοξένησε 1,100 ζευγάρια που πραγματοποίησαν τη γαμήλια τελετή τους στο 

μοναδικά ρομαντικό σκηνικό του νησιού (Καθημερινή 2015). Εκτός από το 

μαγευτικό τοπίο, το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, την άγρια ομορφιά και τις ιδανικές 

καιρικές συνθήκες που έχουν συμβάλλει στο να καθιερωθεί η Σαντορίνη σε δημοφιλή 

γαμήλιο προορισμό διεθνώς, πολλά ζευγάρια ελκύονται από την μοναδική κουλτούρα 

του νησιού, τα τοπικά έθιμα, την ιδιαίτερη κουζίνα και τα γραφικά-παραδοσιακά 

στοιχεία, όπως τα γαϊδουράκια (Καθημερινή 2015). Οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες 

που επιλέγουν τη Σαντορίνη για το γάμο τους είναι Ασιατικής προέλευσης και 

συγκεκριμένα από την Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία και πραγματοποιούν 

συμβολικές γαμήλιες τελετές με τη νόμιμη τελετή να πραγματοποιείται στην πατρίδα 

τους. Στη Σαντορίνη, όμως, τελούνται και θρησκευτικοί και πολιτικοί γάμοι για 

τουρίστες που προέρχονται από την Ευρώπη και την Αμερική, οι οποίοι ονειρεύονται 

έναν γάμο κατά τα πρότυπα της χώρας τους αλλά με λιγότερους καλεσμένους που 

ανέρχονται σε 50 με 60 (Καθημερινή 2015).    

Πλάι στη διάσημη πλέον Σαντορίνη, υπάρχει μια πλειάδα τοποθεσιών σε όλη 

την Ελλάδα, όπου τελούνται γάμοι αλλοδαπών. Μύκονος, Πάρος, Αντίπαρος, Μήλος, 

Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Τζια, Σκιάθος, Ρόδος, Κως, Κρήτη, αλλά και Ιόνιο Πέλαγος, 

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Παξοί αποτελούν μερικούς μόνο από τους προορισμούς που 

γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στην αγορά αυτή. Η ιδιαίτερη ανάπτυξη των γάμων 

τουριστών στην Κρήτη, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη και την Κω επισημαίνουν τουριστικές 

επιχειρήσεις του τομέα που αναφέρουν ότι μεταξύ του 2013 και του 2014 οι 

κρατήσεις στα πακέτα γάμων αυξήθηκαν κατά 30% (Καθημερινή 2015). Τα νησιά 

επίσης που διαθέτουν καθεδρικούς ναούς, όπως η Λέσβος και η Σύρος, έχουν το 

πλεονέκτημα ότι μπορούν να φιλοξενήσουν καθολικούς γάμους. Εντυπωσιακό είναι 

το γεγονός ότι η πριγκίπισσα της Ταϋλάνδης ανακοίνωσε ότι θα παντρευόταν στον 

καθεδρικό ναό της Λέσβου το 2016 (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 2016). 

Λιγότερο προβλέψιμοι αποτελούν περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα: Μονεμβασιά, 

Ναύπλιο και Χαλκιδική και Πήλιο. Ξεχωριστή εμπειρία το 2014 για 11 ζευγάρια από 

τη Ρωσία και τη Λετονία ήταν η διοργάνωση του ομαδικού τους γάμου από γνωστό 
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ξενοδοχειακό όμιλο στη Χαλκιδική, ο οποίος κατασκεύασε αντίγραφο του 

Παρθενώνα στο πλαίσιο της εκδήλωσης ‘My Big Fat Greek Wedding’ που βασίστηκε 

σε γνωστή κινηματογραφική επιτυχία (E-travelnews 2014). Δυναμικά, τέλος, 

φαίνεται να εισέρχεται στην αγορά γαμήλιου τουρισμού η Αττική, η οποία διαθέτει 

άριστη υποδομή και φυσικά την εγγύτητα στο διεθνές αεροδρόμιο συνιστώντας 

κατάλληλη επιλογή για ζευγάρια που επιθυμούν να έχουν πολλούς καλεσμένους.  

2.4.7Γ. Η Προώθηση των Γαμήλιων Τουριστικών Πακέτων της 

Ελλάδας στην Παγκόσμια Αγορά 

Η τοποθέτηση και η προώθηση του γαμήλιου τουρισμού ξεκίνησε από τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και τουριστικοί πράκτορες), οι οποίες προβάλλουν 

τις υπηρεσίες τους μέσα από τις ιστοσελίδες τους ώστε να επεκτείνουν την 

τουριστική περίοδο και να προσελκύσουν εξειδικευμένα τμήματα αγοράς αυξάνοντας 

την κερδοφορία τους. Πρόσφατα όμως, οι γάμοι τουριστών άρχισαν να προβάλλονται 

ως τουριστική εμπειρία και στη διαδικτυακή πλατφόρμα ‘Discovergreece.gr’ που 

υπάγεται στην μη κερδοσκοπική εταιρία ‘Marketing Greece’ η οποία αποτελεί αρωγό 

του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ στην τουριστική προβολή της χώρας. Σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο εντοπίζονται πολύ περιορισμένες ενέργειες όσον 

αφορά την ανάπτυξη και την προβολή αυτής της αγοράς.  

Η Περιφέρεια Κρήτης στον ιστότοπο ‘incrediblecrete.gr’ είναι η μοναδική 

περιφέρεια που φαίνεται να χρησιμοποιεί οπτικό και ενημερωτικό υλικό για την 

προβολή του γαμήλιου τουρισμού. Ωστόσο, θετικό αποτελεί το γεγονός ότι η ένταξη 

του γαμήλιου τουριστικού προϊόντος βρίσκεται στους άμεσους στόχους του 

Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης 

και της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα μάλιστα με την τοπική εφημερίδα της 

Θεσσαλονίκης ‘Seleo’, το 2015 εντάχθηκε για πρώτη φορά στους στόχους του δήμου 

η προβολή της πόλης ως γαμήλιου προορισμού. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι να 

αξιοποιηθεί το ιστορικό σκηνικό της πόλης (αρχαιοελληνικό, ρωμαϊκό, βυζαντινό) 

για την πραγματοποίηση θεματικών γάμων τουριστών. Σε ανάλογο πλαίσιο, την ίδια 

χρονιά ο Δήμος Καστοριάς υποδέχτηκε με χαρά το ενδιαφέρον ρωσικών τουριστικών 

πρακτορείων που επιθυμούν να αναπτύξουν σχέσεις με τους φορείς της περιοχής για 

την τέλεση γάμων τουριστών (ΕΡΤ Κοζάνης 2015).  
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Η πρώτη συντονισμένη εκστρατεία προώθησης του γάμου ως τουριστικό 

προϊόν πραγματοποιήθηκε το 2013 από τις εταιρίες ‘Travel Media Application’ και 

‘North Events’ και έφερε τον τίτλο ‘Weddings in Greece’. Στόχος της εκστρατείας 

ήταν να προωθηθεί αποκλειστικά η Ελλάδα ως προορισμός για γάμους μέσα από τη 

συμμετοχή στις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις γάμου στον κόσμο, την 

έκδοση ειδικού περιοδικού γάμου και την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου 

κόμβου στην Ελλάδα με υπηρεσίες γάμων. Η στόχευση της καμπάνιας 

επικεντρώθηκε στις αγορές της Αγγλίας, Σουηδίας, Γερμανίας, Αμερικής (Η.Π.Α.) 

και Ασίας (Travel Daily News 2013).  

Λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα της αγοράς του γαμήλιου τουρισμού στη 

χώρα γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό που γίνεται ολοένα 

και πιο δημοφιλής για τη διοργάνωση γάμου τουριστών από όλο τον κόσμο. Οι 

άριστες κλιματικές συνθήκες, το ειδυλλιακό περιβάλλον, τα παραδοσιακά ξωκλήσια, 

οι χώροι δεξιώσεων, οι ξενοδοχειακές υποδομές, και κυρίως το εύρος υψηλών 

υπηρεσιών του κλάδου συνθέτουν την εικόνα ενός εξαιρετικά σημαντικού 

τουριστικού προϊόντος που αξίζει να αξιοποιηθεί και να προβληθεί καταλλήλως σε 

καίριες αγορές του εξωτερικού.  
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

3.1. Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της αγοράς γαμήλιου 

τουρισμού στην Ελλάδα 

Όπως αναφέρθηκε και στη Μεθοδολογία στην Εισαγωγή,  το ερωτηματολόγιο 

για τη συλλογή δεδομένων στάλθηκε σε 282 τουριστικές επιχειρήσεις που 

εμπλέκονται στον κλάδο του γαμήλιου τουρισμού, από τις οποίες ανταποκρίθηκαν 

103 εταιρίες από όλη την Ελλάδα σχηματίζοντας το δείγμα της παρούσας έρευνας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά που 

αντιστοιχούν στα είδη των επιχειρήσεων.  

Πίνακας 4. Είδος επιχείρησης 

A/A Είδος επιχείρησης Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 Ξενοδοχείο 35 34,0 34,0 34,0 

2 
Τουριστικό 

πρακτορείο 
8 7,8 7,8 41,7 

3 
Εταιρία διοργάνωσης 

εκδηλώσεων 
7 6,8 6,8 48,5 

4 
Εταιρία διοργάνωσης 

γάμων 
50 48,5 48,5 97,1 

5 Άλλο 3 2,9 2,9 100,0 

 Σύνολο 103 100,0 100,0  

 

Το 48,5% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι Εταιρίες 

διοργάνωσης γάμων, ενώ  το 34% είναι Ξενοδοχεία. Ακολουθούν με 7,8% και με 

6,8% τα Τουριστικά πρακτορεία και οι Εταιρίες διοργάνωσης εκδηλώσεων ενώ 3 από 

τις 103 επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία ‘Άλλο’. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν ένα Κτήμα δεξιώσεων, ένας Χώρος εστίασης και εκδηλώσεων 

και μία Εταιρία φωτογράφησης γάμων. 

Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω Διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό, 

48,54%, αφορά τις Εταιρίες διοργάνωσης γάμων, ενώ τα μικρότερα ποσοστά, 7,8% 
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και 6,8%, αφορούν τις Εταιρίες διοργάνωσης εκδηλώσεων και όσες ανήκουν στην 

κατηγορία ‘Άλλο’ αντίστοιχα.  

 

Διάγραμμα 1. Είδος επιχείρησης 

 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μπορούν να χαρακτηριστούν ‘μικρές 

επιχειρήσεις’ βάση του αριθμού των μόνιμων υπαλλήλων τους καθώς το 68% των 

εταιριών αποτελείται από 1 έως 10 άτομα προσωπικό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5. 

Το μικρότερο ποσοστό, 4,9%, αναφέρεται στις ονομαζόμενες ‘πολύ μεγάλες 

επιχειρήσεις’ με περισσότερους από 250 εργαζομένους. Τα ποσοστά που 

αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία απεικονίζονται στο Διάγραμμα 2.  

 

Πίνακας 5. Μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης 

Α/Α 
Μόνιμο 

προσωπικό 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 1 - 10 εργαζόμενοι 70 68,0 68,0 68,0 

2 11 - 49 

εργαζόμενοι 
18 17,5 17,5 85,4 

3 50 - 249 

εργαζόμενοι 
10 9,7 9,7 95,1 

4 250+ εργαζόμενοι 5 4,9 4,9 100,0 

 Σύνολο 103 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 2: Μόνιμο προσωπικό 

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να υποδείξουν τον κύκλο εργασιών τους για το 

2016 επιλέγοντας μία από τις πέντε επιλογές που παρουσιάζονται αριστερά στον 

παρακάτω πίνακα.  Είναι φανερό από τον Πίνακα 6 και το Διάγραμμα 3 ότι το 2016 

οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν πωλήσεις αξίας μικρότερης των 50,000 ευρώ 

ανέρχονται σε ποσοστό 44,7%. Ακολουθούν με 24,3% οι εταιρίες με συνολικές 

πωλήσεις αξίας άνω των 500,000 ευρώ, ενώ το μικρότερο ποσοστό, 3,9% αφορά τις 

εταιρίες με κύκλο εργασιών μεταξύ 200,000 και 500,000 ευρώ.  

Πίνακας 6. Κύκλος εργασιών 2016 

Α/Α 

Κύκλος 

εργασιών 2016 

σε ευρώ 

Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 < 50000 46 44,7 44,7 44,7 

2 51000 - 100000 13 12,6 12,6 57,3 

3 100000 - 200000 15 14,6 14,6 71,8 

4 200000 - 500000 4 3,9 3,9 75,7 

5 > 500000 25 24,3 24,3 100,0 

 Σύνολο 103 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 3. Κύκλος εργασιών 2016 

 

Στον Πίνακα 7 αναγράφεται ο μέσος όρος των ετών λειτουργίας των 

επιχειρήσεων που παρουσιάζεται και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 4. Κατά μέσο 

όρο οι επιχειρήσεις έχουν διάρκεια λειτουργίας 12-13 (Μ.Ο. = 12.74) χρόνια. Οι 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν 8 χρόνια εργασίας. Οι επιχειρήσεις με τα 

λιγότερα χρόνια εργασίας μετράνε ένα έτος (ελάχιστη τιμή) λειτουργίας, ενώ η 

επιχείρηση με την μακροβιότερη δράση στο χώρο έχει 60 χρόνια λειτουργίας 

(μέγιστη τιμή).  

 

Πίνακας 7. Χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 

N 
Ελάχιστη 

τιμή 
Μέγιστη 

τιμή M.O. 
Τυπική 

απόκλιση 

Χρόνια 
λειτουργίας 

103 1 60 12,74 12,527 
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Διάγραμμα 4. Χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 

 

 

Όσον αφορά την έδρα των επιχειρήσεων, οι απαντήσεις που έδωσαν οι 

εταιρίες ομαδοποιήθηκαν στους νομούς και στα συμπλέγματα νησιών που 

αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα. Από τη γεωγραφική κατανομή της έδρας των 

επιχειρήσεων προκύπτει ότι τόσο η ηπειρωτική όσο και η νησιωτική Ελλάδα διαθέτει 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γαμήλιου τουρισμού. 
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Πίνακας 8. Έδρα επιχείρησης 

Α/Α Έδρα Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 ΑΤΤΙΚΗ 28 27,2 27,2 27,2 

2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 4 3,9 3,9 31,1 

3 ΕΒΡΟΣ 1 1,0 1,0 32,0 

4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2 1,9 1,9 34,0 

5 ΗΜΑΘΙΑ 1 1,0 1,0 35,0 

6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 12,6 12,6 47,6 

7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10 9,7 9,7 57,3 

8 ΚΑΒΑΛΑ 3 2,9 2,9 60,2 

9 ΚΡΗΤΗ 8 7,8 7,8 68,0 

10 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 17 16,5 16,5 84,5 

11 ΛΑΚΩΝΙΑ 1 1,0 1,0 85,4 

12 ΛΑΡΙΣΑ 1 1,0 1,0 86,4 

13 ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 1,0 1,0 87,4 

14 ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1 1,0 1,0 88,3 

15 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 4 3,9 3,9 92,2 

16 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 8 7,8 7,8 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 103 100,0 100,0  

 

Η πλειοψηφία έχει την έδρα της στην Αττική με ποσοστό 27,2% και 

ακολουθούν ως δεύτερη επικρατέστερη έδρα οι Κυκλάδες, ίσως ο δημοφιλέστερος 

προορισμός γαμήλιου τουρισμού, με ποσοστό 16,5%. Όπως απεικονίζεται και στο 

Διάγραμμα 5, οι υπόλοιπες έδρες που ξεχωρίζουν είναι η Θεσσαλονίκη (12,6%), τα 

Ιωάννινα (9,7%), η Κρήτη και η Χαλκιδική (7,8%). Οι περιοχές με μόλις 1% είναι ο 

Έβρος, η Ημαθία, η Λακωνία, η Λάρισα, καθώς και τα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
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και τα Νησιά Αργοσαρωνικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι 2 από τις 103 επιχειρήσεις 

έχουν τις έδρα τους στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Σλοβενία και στην Αγγλία. 

 
Διάγραμμα 5. Έδρα επιχείρησης 

 

Λόγω της διαφορετικότητας και της σύνθετης φύσης των τουριστικών 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, κρίθηκε 

σκόπιμο να ομαδοποιήσουμε τις κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρουν οι Εταιρίες 

Διοργάνωσης Εκδηλώσεων & Γάμων, τα Ξενοδοχεία και τα Τουριστικά Πρακτορεία 

ώστε να διαπιστωθεί σε τι βαθμό ασχολούνται με τις δεκατρείς δραστηριότητες που 

αφορούν το γαμήλιο τουρισμό. Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν από το 1 = 

‘Καθόλου’ έως το 5 = ‘Πάρα πολύ’ σε τι βαθμό ασχολούνται με τις δραστηριότητες 

που διακρίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Κάτω από κάθε μία κατηγορία της 

πενταβάθμιας κλίμακας (‘Καθόλου’, ‘Λίγο’ κλπ.) παρουσιάζεται το ποσοστό των 

εταιριών που έδωσε την αντίστοιχη απάντηση ενώ στην τελευταία στήλη 

παρουσιάζεται ο Μέσος Όρος του βαθμού ενασχόλησης για κάθε δραστηριότητα. 

Όσον αφορά τη Διοργάνωση γαμήλιων τελετών, η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων (54,5%) φαίνεται να ασχολείται σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτήν την 

υπηρεσία και ένα 15% περίπου δήλωσε ότι ασχολείται αρκετά. Το μικρότερο 
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ποσοστό απαντήσεων, 7,9%, για τη Διοργάνωση γαμήλιων τελετών συγκέντρωσε η 

επιλογή ‘Λίγο’.  

Η Διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων συγκεντρώνει ακόμη μεγαλύτερο 

ποσοστό στην επιλογή ‘Πάρα πολύ’ καθώς 61,8% των εταιριών ασχολούνται πάρα 

πολύ με την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Η μειοψηφία των επιχειρήσεων (5,9%) 

απάντησε ότι ασχολείται λίγο με αυτή τη δραστηριότητα.  

Σχετικά με άλλες εκδηλώσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλαδή το 26,3% 

δήλωσαν ότι δεν ασχολούνται καθόλου με τη διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων, ενώ 

μόλις το 13% περίπου δήλωσε ότι ασχολείται πάρα πολύ. Αυτό συνάδει και με το 

γεγονός ότι οι Εταιρίες διοργάνωσης εκδηλώσεων αποτελούν τη μειοψηφία του 

δείγματος της έρευνας όπως αναφέρθηκε νωρίτερα.  

Η Φιλοξενία γαμήλιων δεξιώσεων είναι μία δραστηριότητα με την οποία η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων, 60,8%, δεν ασχολείται καθόλου, ενώ 17,5% 

ασχολείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα ποσοστά διαμορφώνονται έτσι διότι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος είναι Εταιρίες διοργάνωσης γάμων και δε 

διαθέτουν εγκαταστάσεις διεξαγωγής δεξιώσεων. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και με 

την επόμενη δραστηριότητα καθώς 61,2% των εταιριών δεν φιλοξενεί καθόλου άλλες 

εκδηλώσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις απάντησαν με ποσοστό 41,4% ότι 

ασχολούνται πάρα πολύ με τη φιλοξενία τουριστών, δηλαδή με την παροχή διαμονής 

σε τουρίστες. Με αυτή την τουριστική υπηρεσία 21,2% των επιχειρήσεων απάντησε 

ότι δεν ασχολείται καθόλου.  

Η υπηρεσία catering δε συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό απαντήσεων 

σε καμία κατηγορία της πενταβάθμιας κλίμακας. 30% των επιχειρήσεων απάντησαν 

ότι ασχολούνται πάρα πολύ, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό, 24%, απάντησε ότι 

δεν ασχολείται καθόλου.  

Στην υπηρεσία ‘Κρατήσεις ξενοδοχείων’ οι περισσότερες επιχειρήσεις με 

ποσοστό 36,6% απάτησαν ότι ασχολούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό ενώ το μικρότερο 

ποσοστό, 7,9%, απάντησε ότι ασχολείται λίγο. Οι Κρατήσεις εισιτηρίων φαίνεται ότι 

δεν απασχολεί καθόλου 55,6% των επιχειρήσεων και μόλις 12,1% ασχολείται πάρα 

πολύ με αυτή τη δραστηριότητα.  
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Η Οργάνωση ταξιδιών και γαμήλιων ταξιδιών αποτελούν υπηρεσίες με τις 

οποίες η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν ασχολείται καθώς η επιλογή ‘Καθόλου’ 

συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων και για τις δύο δραστηριότητες. 

Το ίδιο ισχύει και για τις Οδικές και Αεροπορικές Μεταφορές.  

Πίνακας 9. Επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων 

A/A Επιχειρηματική δραστηριότητα 
Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Ως έναν 

βαθμό 

Αρκετά 

 

Πάρα 

πολύ 
M.O. 

1 Διοργάνωση γαμήλιων τελετών - 

μυστηρίων 

13,9% 7,9% 8,9% 14,9% 54,5% 3,84 

2 Διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων - πάρτι 9,8% 5,9% 12,7% 9,8% 61,8% 4,04 

3 Διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων 

(συνέδρια, εκθέσεις) 

26,3% 21,2% 23,2% 16,2% 13,1% 2,69 

4 Φιλοξενία γαμήλιων δεξιώσεων στις 

εγκαταστάσεις σας 

60,8% 5,2% 9,3% 7,2% 17,5% 2,17 

5 Φιλοξενία άλλων εκδηλώσεων (συνέδρια, 

εκθέσεις) στις εγκαταστάσεις σας 

61,2% 9,2% 9,2% 9,2% 11,2% 2,00 

6 Φιλοξενία τουριστών (διαμονή σε 

ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα) 

21,2% 9,1% 13,1% 15,2% 41,4% 3,46 

7 Catering/Food services 24,0% 9,0% 16,0% 20,0% 31,0% 3,25 

8 Κρατήσεις ξενοδοχείων 20,8% 7,9% 13,9% 20,8% 36,6% 3,41 

9 Κρατήσεις εισιτηρίων (αεροπορικά, 

ακτοπλοϊκά) 

55,6% 16,2% 9,1% 7,1% 12,1% 2,06 

10 Οργάνωση ταξιδιών & πακέτων διακοπών 62,2% 13,3% 6,1% 7,1% 11,2% 1,92 

11 Οργάνωση γαμήλιων ταξιδιών 58,6% 11,1% 8,1% 7,1% 15,2% 2,09 

12 Οδικές ταξιδιωτικές μεταφορές 45,5% 19,2% 11,1% 6,1% 18,2% 2,31 

13 Αεροπορικές μεταφορές 72,7% 5,1% 8,1% 6,1% 8,1% 1,72 

 

Ακολουθεί διάγραμμα με τους μέσους όρους του βαθμού ενασχόλησης των 

επιχειρήσεων με τις προαναφερθείσες δεκατρείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
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Διάγραμμα 6. Επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων 

 

Οι υπηρεσίες που εμφανίζουν το μεγαλύτερο μέσο όρο στη πενταβάθμια 

κλίμακα είναι η Διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων και η Διοργάνωση γαμήλιων 

τελετών. Οι επιχειρήσεις κατά μέσο όρο ασχολούνται αρκετά με την πρώτη 

δραστηριότητα, ενώ και η δεύτερη πλησιάζει την επιλογή ‘Αρκετά’.  

Αντιθέτως, οι υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται λιγότερο οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι οι αεροπορικές μεταφορές, η οργάνωση ταξιδιών & 

πακέτων διακοπών και οι κρατήσεις εισιτηρίων (ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, κ.ά.) 

καθώς ο μέσος όρος των εταιριών ασχολείται από καθόλου έως λίγο με αυτές τις 

υπηρεσίες. Αυτό το αποτέλεσμα είναι λογικό διότι οι παραπάνω υπηρεσίες 

εκτελούνται κυρίως από ταξιδιωτικά πρακτορεία που αντιστοιχούν σε μικρό αριθμό 

του δείγματος της έρευνας.  
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3.2. Συχνότητα διοργάνωσης και φιλοξενίας γαμήλιων τελετών και 

δεξιώσεων  

Στον πίνακα 10 και το διάγραμμα 7 που ακολουθούν παρουσιάζεται η 

συχνότητα που οι επιχειρήσεις διοργανώνουν γαμήλιες τελετές τουριστών του 

εξωτερικού. Όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό, 48,5%, 

συγκεντρώνει η επιλογή ‘Πάντα’. Το 22,3% των επιχειρήσεων απάντησαν ότι 

διοργανώνουν γαμήλιες τελετές τουριστών του εξωτερικού συχνά, ενώ η απάντηση 

που συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό, 3,9%, είναι η επιλογή ‘Μερικές φορές’. 

 

 

 

Πίνακας 10. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων τελετών-μυστηρίων 

τουριστών του εξωτερικού 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ποτέ 21 20,4 20,4 20,4 

Σπάνια 5 4,9 4,9 25,2 

Μερικές φορές 4 3,9 3,9 29,1 

Συχνά 23 22,3 22,3 51,5 

Πάντα 50 48,5 48,5 100,0 

Σύνολο 103 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 7. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων τελετών-μυστηρίων τουριστών 

του εξωτερικού 

 

Η συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων τελετών, δηλαδή μυστηρίων γάμου, ξένων 

τουριστών στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αποτυπώνεται στον παρακάτω 

Πίνακα και απεικονίζεται στο Διάγραμμα 8. Η επιλογή ‘Ποτέ’ συγκεντρώνει με 

διαφορά τις περισσότερες απαντήσεις καθώς 71,8% των εταιριών δε φιλοξενούν ποτέ 

γαμήλιες τελετές. Οι τελετές πραγματοποιούνται συχνά στο 8,7% των επιχειρήσεων 

και πάντα στο 9,7% των επιχειρήσεων.  
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Διάγραμμα 8. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων τελετών-μυστηρίων τουριστών 

του εξωτερικού 
 

 

 

Πίνακας 11. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων τελετών-μυστηρίων τουριστών 

του εξωτερικού 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ποτέ 74 71,8 71,8 71,8 

Σπάνια 4 3,9 3,9 75,7 

Μερικές φορές 6 5,8 5,8 81,6 

Συχνά 9 8,7 8,7 90,3 

Πάντα 10 9,7 9,7 100,0 

Σύνολο 103 100,0 100,0  
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Αναφορικά με τις γαμήλιες δεξιώσεις, όπως παρατηρείται στο Πίνακα 12 και 

στο Διάγραμμα 9, λίγες περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος 

(54,4%) διοργανώνουν πάντα δεξιώσεις, ενώ 20 από τις 103 επιχειρήσεις δε 

διοργανώνουν ποτέ οι ίδιες τις γαμήλιες δεξιώσεις των τουριστών. Το μικρότερο 

ποσοστό απαντήσεων εμφανίζεται στην επιλογή ‘Σπάνια’, αφού μόνο 4 επιχειρήσεις 

δήλωσαν ότι διοργανώνουν σπάνια γαμήλιες τελετές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών του 

εξωτερικού 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ποτέ 20 19,4 19,4 19,4 

Σπάνια 4 3,9 3,9 23,3 

Μερικές φορές 5 4,9 4,9 28,2 

Συχνά 18 17,5 17,5 45,6 

Πάντα 56 54,4 54,4 100,0 

Σύνολο 103 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 9. Συχνότητα διοργάνωσης γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών του 

εξωτερικού 

 

Παρόμοια τάση με τη φιλοξενία γαμήλιων τελετών εμφανίζει και η φιλοξενία 

γαμήλιων δεξιώσεων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα και το Διάγραμμα 10, 67% των εταιριών δε φιλοξενεί ποτέ 

δεξιώσεις ξένων τουριστών. 

Πίνακας 13. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών του 

εξωτερικού 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ποτέ 69 67,0 67,0 67,0 

Σπάνια 5 4,9 4,9 71,8 

Μερικές φορές 9 8,7 8,7 80,6 

Συχνά 7 6,8 6,8 87,4 

Πάντα 13 12,6 12,6 100,0 

Σύνολο 103 100,0 100,0  
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Οι δεξιώσεις φιλοξενούνται πάντα στις εγκαταστάσεις 13 επιχειρήσεων και συχνά σε 

7 από τις 103 επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην επιλογή 

«Ποτέ» πιθανότατα διότι πολλές από τις επιχειρήσεις είναι εταιρίες διοργάνωσης 

γάμων και δε διαθέτουν εγκαταστάσεις δεξιώσεων. 

 

 

 
 

Διάγραμμα 10. Συχνότητα φιλοξενίας γαμήλιων δεξιώσεων τουριστών του 

εξωτερικού 

 

3.3. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών Γαμήλιου Τουρισμού 

 

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ερωτήθηκαν ποια τμήματα διαθέτουν από 

αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 ώστε να διαπιστωθεί πως οργανώνεται η 

διοίκηση των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού. Όπως φαίνεται παρακάτω, Τμήμα 

Μάρκετινγκ διαθέτει το 42,5% των επιχειρήσεων, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

διαθέτει το 39% των επιχειρήσεων και Τμήμα Πωλήσεων υπάρχει στο 43,7% των 

επιχειρήσεων. Τα τμήματα που εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι το 

Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και το Τμήμα Διοργάνωσης Γάμων, καθώς 71,2% 

των εταιριών διαθέτει το πρώτο και 78,2% διαθέτει το δεύτερο. Διαπιστώνεται, 
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λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, στις οποίες ανήκουν Εταιρίες 

Διοργάνωσης Γάμων, Τουριστικά Πρακτορεία και  Ξενοδοχειακές Μονάδες, διαθέτει 

ξεχωριστό και εξειδικευμένο τμήμα για την οργάνωση των γάμων.   

 

Πίνακας 14. Οργανόγραμμα επιχειρήσεων 

 

Α/Α 
Κατηγορία 

Τμήματος 
Συχνότητα 

Σύνολο 

επιχειρήσεων 
Ποσοστό 

1 Τμήμα Μάρκετινγκ 37 87 42,5 

2 
Τμήμα Δημοσίων 

Σχέσεων 
34 87 39,0 

3 
Τμήμα Διοργάνωσης 

Εκδηλώσεων 
62 87 71,2 

4 
Τμήμα Διοργάνωσης 

Γάμων 
68 87 78,2 

5 Τμήμα Πωλήσεων 38 87 43,7 

 

 Τα παραπάνω απεικονίζονται και στο επόμενο Διάγραμμα, όπου είναι 

εμφανές ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό Τμήμα Διοργάνωσης 

Γάμων σε σχέση με άλλα τμήματα, ενώ το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι εκείνο 

που διαθέτουν οι λιγότερες επιχειρήσεις.  

 

Διάγραμμα 11. Οργανόγραμμα επιχειρήσεων  
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Στον Πίνακα 15 και το Διάγραμμα 12 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

συχνότητες και τα ποσοστά απαντήσεων που αφορούν την ερώτηση ‘Ποιο τμήμα 

είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του γάμου ξένων τουριστών;’ στην οποία 

ανταποκρίθηκαν 80 επιχειρήσεις. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων με ποσοστό 57,5% 

απάντησαν πως αρμόδιο τμήμα για τη διοργάνωση γάμων τουριστών είναι το Τμήμα 

Διοργάνωσης Γάμων, ενώ ακολουθεί το Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων με 18,7%. 

Όσον αφορά τα μικρότερα ποσοστά, 2,5% των εταιριών δήλωσε ως υπεύθυνο τμήμα 

το Τμήμα Δημοσίων σχέσεων, ενώ επίσης το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι όλα τα 

τμήματα είναι αρμόδια για τη διοργάνωση γάμων τουριστών.  

 

Πίνακας 15. Υπεύθυνο Τμήμα οργάνωσης γάμων τουριστών του εξωτερικού 
 

Α/Α Κατηγορία Τμήματος Συχνότητα 
Ποσοστό 

1 Τμήμα Μάρκετινγκ 
4 5,0 

2 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
2 2,5 

3 
Τμήμα Διοργάνωσης 

Εκδηλώσεων 
15 18,7 

4 Τμήμα Διοργάνωσης Γάμων 
46 57,5 

5 Τμήμα Πωλήσεων 
11 13,7 

6 Όλα τα τμήματα 
2 2,5 

 Σύνολο 
80 100,0 

 

Είναι εμφανές και στο Διάγραμμα 12 ότι σε περισσότερες από τις μισές 

επιχειρήσεις το Τμήμα Διοργάνωσης Γάμων είναι αρμόδιο για τη οργάνωση γάμων 

τουριστών ενώ τα τμήματα που επιλέχθηκαν από λιγότερες εταιρίες είναι το Τμήμα 

Μάρκετινγκ και των Δημοσίων Σχέσεων. 
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Διάγραμμα 12. Υπεύθυνο Τμήμα οργάνωσης γάμων τουριστών του 

εξωτερικού 
 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το έτος που κατά μέσο όρο ξεκίνησαν οι 

επιχειρήσεις τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των γαμήλιων 

εκδηλώσεων. Οι συμμετέχουσες εταιρίες άρχισαν κατά μέσο όρο το 2008 να 

ασχολούνται με τις γαμήλιες εκδηλώσεις. Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 13, η 

ενασχόληση με τις γαμήλιες εκδηλώσεις ξεκίνησαν για την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων το 2014, ενώ από το 2005 και έπειτα παρατηρείται γενικώς μία ανοδική 

τάση. Η επιχείρηση με τη μακροβιότερη ενασχόληση ξεκίνησε τις γαμήλιες 

εκδηλώσεις το 1978 (ελάχιστη τιμή), ενώ η επιχείρηση με την πιο πρόσφατη 

ενασχόληση ξεκίνησε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον κλάδο το 2017 

(μέγιστη τιμή).  

 

 

Πίνακας 16.  Έτος έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα 

γαμήλιων εκδηλώσεων 

 
N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 
Μ.Ο. 

Τυπική 

Απόκλιση 

Έτος 

έναρξης 
82 1978 2017 2008,27 7,203 
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Διάγραμμα 13.  Έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα γαμήλιων 

εκδηλώσεων 

Η επέκταση των γαμήλιων εκδηλώσεων στη διεθνή αγορά, εν προκειμένω 

στους τουρίστες του εξωτερικού, είναι περισσότερο πρόσφατη συγκριτικά με την 

έναρξη της ενασχόλησης στον κλάδο. Οι επιχειρήσεις επέκτειναν τις υπηρεσίες 

γαμήλιων εκδηλώσεων στους ξένους τουρίστες κατά μέσο όρο το 2010, όπως 

προκύπτει και από τον Πίνακα 17.  

Πίνακας 17. Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά 

 N 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 
Μ.Ο. 

Τυπική 

Απόκλιση 

Έτος 

επέκτασης 

στη διεθνή 

αγορά 

78 1987 2017 2010,47 5,378 
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Στο παρακάτω Διάγραμμα φαίνεται πως η χρονιά που οι περισσότερες 

εταιρίες έκαναν άνοιγμα των δραστηριοτήτων τους στη διεθνή αγορά είναι το 2015. 

Γενικότερα οι πιο πολλές από τις επιχειρήσεις επέκτειναν τις υπηρεσίες τους στους 

ξένους τουρίστες από το 2005 και μετά. Μία από το σύνολο των επιχειρήσεων 

επεκτάθηκε στη διεθνή αγορά το 1987, αρκετά νωρίτερα δηλαδή σε σχέση με τις 

υπόλοιπες (ελάχιστη τιμή), ενώ κάποιες επιχειρήσεις επεκτάθηκαν μόλις το 2017 

(μέγιστη τιμή), το έτος διεξαγωγής της έρευνας. 

  

Διάγραμμα 14.  Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διεθνή 

αγορά 

 
 

Οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν για τον αριθμό των γάμων ξένων τουριστών που 

διοργάνωσαν το 2016. Στον Πίνακα 18 διαπιστώνεται ότι το 2016 διοργανώθηκαν 

από καθεμιά επιχείρηση 16 περίπου γάμοι κατά μέσο όρο. Όπως διακρίνεται και στο 

Διάγραμμα 15, μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων (10 επιχειρήσεις) απάντησε ότι 

διοργάνωσε 5 γάμους, ενώ αρκετές δήλωσαν ότι διοργάνωσαν 10 γάμους τουριστών. 

Εντυπωσιακό αποτελεί το γεγονός ότι μερικές από τις επιχειρήσεις διοργάνωσαν 
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πάνω από 50 γάμους με μία μάλιστα να ανέλαβε τη διοργάνωση 240 γάμων 

τουριστών.  

 

Πίνακας 18. Αριθμός γάμων τουριστών που διοργανώθηκαν το 2016 

 N 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 
Μ.Ο. 

Τυπική 

Απόκλιση 

Γάμοι 

τουριστών 

2016 (δ) 

83 0 240 16,57 30,753 

 

 
Διάγραμμα 15. Αριθμός γάμων τουριστών που διοργανώθηκαν το 2016 

 

Όσον αφορά τη φιλοξενία γάμων τουριστών στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων, το 2016 πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 7 περίπου γάμοι σε κάθε 

επιχείρηση. Το Διάγραμμα 16 ωστόσο παρέχει καλύτερη απεικόνιση των απαντήσεων 

που αφορούν τη φιλοξενία γάμων. Όπως φαίνεται, 42 από τις 68 επιχειρήσεις που 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή δε φιλοξένησαν κανέναν γάμο στις εγκαταστάσεις 

τους. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι μόνο ένα μικρό μέρος του δείγματος είναι 

ξενοδοχεία και κτήματα που διαθέτουν εγκαταστάσεις. Αρκετές ωστόσο ήταν οι 
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επιχειρήσεις που φιλοξένησαν δεκάδες γάμους ενώ μία εταιρία φιλοξένησε 220 

γάμους τουριστών.  

 

Πίνακας 19. Αριθμός γάμων τουριστών που φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις 

των επιχειρήσεων 2016 

 

 
N 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή Μ.Ο. 

Τυπική 
Απόκλιση 

Γάμοι 

τουριστών 

2016 (φ) 

68 0 220 6,96 28,038 

 

 

Διάγραμμα 16. Αριθμός γάμων τουριστών που φιλοξενήθηκαν στις 

εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων 2016 
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3.4. Δημοφιλέστεροι γαμήλιοι προορισμοί στην Ελλάδα 

Στον Πίνακα 20 και το Διάγραμμα 17 που ακολουθούν αναφέρονται από το 

δημοφιλέστερο στο λιγότερο δημοφιλή οι προορισμοί της Ελλάδας που προτιμώνται 

από τους ξένους τουρίστες για την τέλεση ή τον εορτασμό του γάμου τους. Τα 

αποτελέσματα για τη δημοτικότητα των προορισμών προκύπτουν βάση της 

συχνότητας των απαντήσεων που δόθηκαν για κάθε προορισμό από τις επιχειρήσεις 

που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Πίνακας 20. Δημοφιλείς γαμήλιοι προορισμοί 

Γαμήλιοι 

Προορισμοί Συχνότητα 

Σύνολο 

Απαντήσεων Ποσοστό 

Σαντορίνη 77 81 95,06% 

Μύκονος 68 81 83,95% 

Κρήτη 53 81 65,43% 

Ρόδος 27 81 33,33% 

Αθήνα  21 81 25,93% 

Κέρκυρα 21 81 25,93% 

Χαλκιδική 14 81 17,28% 

Πάρος 12 81 14,81% 

Νησιά 

Αργοσαρωνικού 9 81 11,11% 

Ζάκυνθος 8 81 9,88% 

Πελοπόννησος 6 81 7,41% 

Σίφνος 4 81 4,94% 

Σποράδες 4 81 4,94% 

Νάξος 3 81 3,70% 

Κεφαλλονιά 3 81 3,70% 

Πήλιο 2 81 2,47% 

Λοιποί Προορισμοί 8 81 9,88% 
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Όπως παρατηρείται, ο δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Σαντορίνη καθώς 

77 στις 81 επιχειρήσεις (95%) την ανέφεραν ως δημοφιλές μέρος γαμήλιου 

τουρισμού. Ακολουθούν η Μύκονος και η Κρήτη με περίπου 84% και 65% των 

επιχειρήσεων αντίστοιχα να δηλώνουν ότι τα συγκεκριμένα νησιά επιλέγονται ως 

προορισμοί γάμου από ξένους τουρίστες. Στους πρώτους πέντε δημοφιλέστερους 

προορισμούς βρίσκεται επίσης η Ρόδος και η Αθήνα, η οποία μάλιστα ισοψηφεί σε 

αριθμό απαντήσεων με την Κέρκυρα καθώς 26% των συμμετεχόντων θεωρούν και τα 

δύο μέρη το ίδιο δημοφιλή στους τουρίστες γάμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πλειοψηφία των προορισμών, με εξαίρεση την Αθήνα και το Πήλιο, είναι νησιά και 

γενικότερα διάσημοι θερινοί προορισμοί της Ελλάδας. Επιπλέον, στην κατηγορία 

‘Λοιποί Προορισμοί’ συμπεριλαμβάνονται η Θεσσαλονίκη, τα Ζαγοροχώρια, η 

Μήλος, η Σύρος, η Ίος, η Κως, το Καστελόριζο και η Θάσος, περιοχές που 

αναφέρθηκαν μεμονωμένα από τους ερωτηθέντες. 

 

 
Διάγραμμα 17. Δημοφιλείς γαμήλιοι προορισμοί 

 

3.5. Προφίλ τουριστών  

 Στον Πίνακα 21 παρουσιάζονται οι χώρες προέλευσης των τουριστών 

γάμου σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Είναι εμφανές ότι οι τουρίστες που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό για το γάμο 

τους προέρχονται όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από άλλες ηπείρους, όπως η 

Ασία και η Αμερική. Ειδικότερα, οι χώρες που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 
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ποσοστά στις απαντήσεις των εταιρών και επομένως θεωρούνται κύριες πηγές 

προέλευσης τουριστών γάμου είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η 

Αυστραλία και η Γαλλία. 

 

Πίνακας 21. Προέλευση Τουριστών Γάμου 

Προέλευση 

τουριστών γάμου Συχνότητα 

Σύνολο 

Απαντήσεων Ποσοστό 

Ηνωμένο Βασίλειο 60 73 82,19% 

Γερμανία 20 73 27,40% 

Γαλλία 17 73 23,29% 

Ιταλία 6 73 8,22% 

Σκανδιναβικές 

χώρες 11 73 15,07% 

Βαλκάνια 8 73 10,96% 

Βέλγιο 4 73 5,48% 

Αυστρία 2 73 2,74% 

Ολλανδία 3 73 4,11% 

Ελβετία 2 73 2,74% 

Τουρκία 4 73 5,48% 

Λίβανος 9 73 12,33% 

Καναδάς 2 73 2,74% 

ΗΠΑ 35 73 47,95% 

Κίνα 16 73 21,92% 

Ρωσία  15 73 20,55% 

Αυστραλία 18 73 24,66% 

Ινδία 4 73 5,48% 

Λοιπές χώρες 9 73 12,33% 
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Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται και στο Διάγραμμα 18 ότι αποτελεί με 

διαφορά τη βασικότερη χώρα προέλευσης τουριστών γάμου καθώς 82% περίπου των 

ερωτηθέντων ανέφεραν την Αγγλία, την Ιρλανδία ή τη Σκωτία ως χώρες από όπου 

κατάγονται οι τουρίστες που επιλέγουν να παντρευτούν στην Ελλάδα. Οι χώρες με τα 

μικρότερα ποσοστά απαντήσεων είναι ο Καναδάς, η Ελβετία και η Αυστρία με μόλις 

2,74% των επιχειρήσεων να τις αναφέρουν ως χώρες προέλευσης τουριστών γάμου.  

Στις ‘Λοιπές χώρες’ συμπεριλαμβάνονται χώρες που αναφέρθηκαν μία φορά κι αυτές 

είναι η Ισπανία, η Ουκρανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Κύπρος, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, 

η Αργεντινή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

Διάγραμμα 18. Προέλευση Τουριστών Γάμου 

 

Εκτός από την προέλευση, οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν αναφορικά με την 

ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν οι τουρίστες του εξωτερικού που 

επισκέπτονται την Ελλάδα για να τελέσουν ή να γιορτάσουν το γάμο τους. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πέντε ηλικιακές κατηγορίες που οι επιχειρήσεις 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν σε πενταβάθμια κλίμακα. Στην κατηγορία των 18-15 

ετών παρατηρείται πως τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων είναι στις επιλογές 

‘Σχεδόν ποτέ’ και ‘Σπάνια. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ηλικιακές κατηγορίες 46-55 

και άνω των 56. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 22, οι ξένοι τουρίστες σπάνια 
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βρίσκονται μεταξύ 18-25 και μεταξύ 46-55 ετών, ενώ σχεδόν ποτέ δε βρίσκονται και 

άνω των 56 ετών.  Αντιθέτως, οι τουρίστες του εξωτερικού είναι σχεδόν πάντα ή 

συχνά μεταξύ 26-35 ετών, καθώς για συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία το 41,5% 

των επιχειρήσεων απάντησε ‘Σχεδόν πάντα’ και το 35% απάντησε ‘Συχνά’. Όσον 

αφορά την κατηγορία 36-45, το 48% των εταιριών ανέφερε ότι οι τουρίστες ανήκουν 

συχνά σε αυτό το εύρος ηλικιών και 25,3% ανέφερε ‘Μερικές φορές’.   

Πίνακας 22. Ηλικία Τουριστών 

Α/Α Ηλικία 
Σχεδόν 

ποτέ 
Σπάνια 

Μερικές 

φορές 
Συχνά 

Σχεδόν 

πάντα 
Μ.Ο. 

1 18-25 30,3% 31,8% 24,2% 13,6% 0,0% 2,21 

2 26-35 1,2% 6,1% 15,9% 35,4% 41,5% 4,10 

3 36-45 5,1% 11,4% 25,3% 48,1% 10,1% 3,47 

4 46-55 27,0% 31,1% 25,7% 16,2% 0,0% 2,31 

5 56+ 59,8% 22,4% 9,0% 9,0% 0,0% 1,67 

 

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 19, η ηλικία της πλειοψηφίας των ξένων 

τουριστών γάμου κυμαίνεται μεταξύ 26-35 ετών, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

μέσο όρο στην πενταβάθμια κλίμακα με τις επιχειρήσεις να δηλώνουν κατά μέσο όρο 

(4,1) ότι οι τουρίστες ανήκουν συχνά σε αυτή την κατηγορία. Αντιθέτως, οι ηλικίες 

άνω των 56 ετών φαίνεται πως δεν περιλαμβάνονται συχνά στο προφίλ των 

τουριστών γάμου, καθώς οι επιχειρήσεις απάντησαν κατά μέσο όρο (1,67) ότι σχεδόν 

ποτέ έως σπάνια ανήκουν οι τουρίστες σε αυτή την κατηγορία.  
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Διάγραμμα 19. Ηλικία Τουριστών 

Ένα ακόμη στοιχείο που συνθέτει το προφίλ των ξένων τουριστών γάμου 

είναι το επίπεδο εισοδήματός τους. Οι επιχειρήσεις επέλεξαν μεταξύ πέντε 

μεταβλητών (χαμηλό έως ανώτερο εισόδημα) και προσδιόρισαν το εισόδημα που 

χαρακτηρίζει τους τουρίστες που πραγματοποιούν το γάμο τους στην Ελλάδα. Όπως 

είναι εμφανές και στον Πίνακα 23, το 74,4% των συμμετεχόντων πιστεύει πως το 

εισόδημα των τουριστών γάμου μπορεί να χαρακτηριστεί ‘Μεσαίο προς Ανώτερο’, 

ενώ κανένας δεν επέλεξε το χαρακτηρισμό ‘χαμηλό εισόδημα΄ για να προσδιορίσει 

την οικονομική δυνατότητα των τουριστών.  

Πίνακας 23. Επίπεδο εισοδήματος τουριστών 

Α/Α Επίπεδο εισοδήματος Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 
Αθροιστικό 

Ποσοστό 

1 Χαμηλό 0 0,0 0,0 3,5 

2 Χαμηλό προς Μεσαίο 3 2,9 3,5 19,8 

3 Μεσαίο 14 13,6 16,3 94,2 

4 Μεσαίο προς Ανώτερο 64 62,1 74,4 100,0 

5 Ανώτερο 5 4,9 5,8  

 Σύνολο 86 83,5 100,0  

 Ελλείπουσες τιμές 17 16,5   

 Σύνολο δείγματος 103 100,0   
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Στο Διάγραμμα 20 διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων κρίνουν ότι οι τουρίστες γάμου διαθέτουν αρκετά μεγάλη οικονομική 

επιφάνεια εφόσον χαρακτηρίζουν το εισόδημά των τελευταίων ‘Μεσαίο προς 

Ανώτερο’. Αρκετοί επιχειρηματίες (16,28%) πιστεύουν ότι το επίπεδο εισοδήματος 

των τουριστών θεωρείται ‘Μεσαίο’, λιγότεροι (5,18%) θεωρούν ότι οι τουρίστες 

διαθέτουν ‘Ανώτερο’ εισόδημα και ελάχιστοι (3,5%) αξιολογούν το επίπεδο 

εισοδήματος των τουριστών ως ‘Χαμηλό προς Μεσαίο’.  

 
Διάγραμμα 20. Επίπεδο εισοδήματος τουριστών 

 

Προκειμένου να σχηματιστεί λεπτομερέστερη εικόνα για το προφίλ των 

ζευγαριών του εξωτερικού που παντρεύονται στην Ελλάδα, ρωτήσαμε τις 

επιχειρήσεις σχετικά με τη συχνότητα που πραγματοποιούνται από τους τουρίστες οι 

τύποι γάμων που διακρίνονται στον Πίνακα 24. Οι θρησκευτικοί γάμοι που 

πραγματοποιούνται για πρώτη φορά από το ζευγάρι γίνονται συχνά σύμφωνα με 29% 

των επιχειρήσεων και μερικές φορές σύμφωνα με 25,3% των επιχειρήσεων. Οι 

τουρίστες παντρεύονται συχνά με πολιτικό γάμο σύμφωνα με 38,3% των 

επιχειρήσεων και σχεδόν πάντα με πολιτικό γάμο σύμφωνα με 37% των 

επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 24. Τύποι γάμων που πραγματοποιούν οι ξένοι τουρίστες στην 

Ελλάδα 

Α/Α Είδος γάμου 
Σχεδόν 

ποτέ 
Σπάνια 

Μερικές 

φορές 
Συχνά 

Σχεδόν 

πάντα 
Μ.Ο. 

1 

Θρησκευτικός γάμος 

για πρώτη φορά 
10,1% 22,8% 25,3% 29,1% 12,7% 3,11 

2 

Πολιτικός γάμος για 

πρώτη φορά 
0,0% 7,4% 17,3% 38,3% 37,0% 4,05 

3 

Επαναληπτικός 

θρησκευτικός γάμος 
42,9% 30,0% 17,1% 10,0% 0,0% 1,94 

4 

Επαναληπτικός 

πολιτικός γάμος 
27,3% 16,9% 23,4% 24,7% 7,8% 2,69 

5 Ανανέωση όρκων 6,3% 8,8% 20,0% 38,8% 26,3% 3,70 

6 

Εικονικοί/ λευκοί 

γάμοι 
30,3% 7,9% 9,2% 35,5% 17,1% 3,01 

 

Ο επαναληπτικός θρησκευτικός γάμος, δηλαδή η επανάληψη της 

θρησκευτικής γαμήλιας τελετής στην Ελλάδα από ξένους τουρίστες, δεν επιλέγεται 

σχεδόν ποτέ σύμφωνα με 43% των εταιριών και σπάνια σύμφωνα με 30%. Τα 

ποσοστά είναι κάπως διαφορετικά για τον επόμενο τύπο γάμου που είναι ο πολιτικός 

κατ’ επανάληψη στην Ελλάδα, δηλαδή αποτελεί επανάληψη πολιτικού γάμου που 

έχει ήδη γίνει στον τόπο καταγωγής του ζευγαριού. 27,3% των συμμετεχόντων 

θεωρεί ότι τέτοιοι γάμοι δε γίνονται ποτέ, όμως, 24,7% πιστεύει ότι γίνονται συχνά 

και 23,4% θεωρεί ότι γίνονται μερικές φορές. Η Ανανέωση όρκων είναι πιθανώς ένας 

τύπος γάμου που πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό από ξένους τουρίστες καθώς 

38,8% των εταιριών δήλωσαν ότι γίνονται συχνά τέτοιο γάμοι και 26,3% δήλωσε ότι 

γίνονται σχεδόν πάντα. Όσον αφορά τους εικονικούς και συμβολικούς γάμους, τα 

ποσοστά και οι απόψεις διίστανται καθώς 35,5% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι 

τέτοιοι γάμοι γίνονται συχνά, ενώ αντιθέτως 30,3% πιστεύει ότι δε γίνονται σχεδόν 

ποτέ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις ανέφεραν κι άλλα είδη γάμων που δεν 

συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν 

ως είδη γάμου το ‘Religious Blessing’, δηλαδή η Θρησκευτική Ευλογία, μία τελετή 



 
 

121 

που επικυρώνει έναν πολιτικό γάμο χωρίς να έχει νομικές δεσμεύσεις καθώς και οι 

Ινδικοί και Περσικοί Γάμοι ως γάμοι διαφορετικής κουλτούρας και θρησκείας. 

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 21, ο δημοφιλέστερος τύπος γάμου βάση 

του μέσου όρου των απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα είναι ο Πολιτικός Γάμος 

που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διότι οι επιχειρήσεις θεωρούν 

κατά μέσο όρο ότι αυτό το είδος γάμου γίνεται συχνά (4,05) από τουρίστες του 

εξωτερικού.  Αντιθέτως, ο λιγότερο δημοφιλής είναι ο Επαναληπτικός θρησκευτικός 

γάμος για τον οποίο οι εταιρίες θεωρούν κατά μέσο όρο ότι πραγματοποιείται σπάνια 

(1,94) από ξένους τουρίστες.  

 

Διάγραμμα 21. Τύποι γάμων που πραγματοποιούν οι ξένοι τουρίστες στην 

Ελλάδα 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Πίνακας 25 που παρουσιάζει τη μέση διάρκεια 

παραμονής των ξένων τουριστών γάμου στην Ελλάδα.  

Πίνακας 25. Μέση διάρκεια παραμονής τουριστών γάμου στην Ελλάδα 

N Ελάχιστη τιμή 

(ημέρες) 

Μέγιστη τιμή 

(ημέρες) 

Μ.Ο. Τυπική 

Απόκλιση 

84 2 15 6,99 3,038 
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Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα,  οι τουρίστες 

μένουν κατά μέσο όρο 7 ημέρες στη χώρα μας την περίοδο που έρχονται για να 

πραγματοποιήσουν το γάμο τους. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που δήλωσε μία 

επιχείρηση ότι παραμένουν στην Ελλάδα οι τουρίστες γάμου είναι 15 ημέρες, ενώ το 

πιο σύντομα διάστημα είναι 2 ημέρες σύμφωνα με άλλη εταιρία.   
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3.6. Το Μίγμα Μάρκετινγκ 
 

Προκειμένου να σχηματιστεί μία πλήρης εικόνα του Μίγματος Μάρκετινγκ 

των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού, οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν και για τα επτά 

στοιχεία (7P) του μίγματος μάρκετινγκ υπηρεσιών: Προϊόν, Τιμή, Διανομή, 

Προώθηση, Άνθρωποι, Διαδικασίες και Περιβάλλον.  

 

3.6.1. Προϊόν 
 

Αναφορικά με τη σύνθεση του προϊόντος, δηλαδή των υπηρεσιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο γαμήλιο πακέτο, ρωτήσαμε τις επιχειρήσεις σε τι βαθμό 

(καθόλου έως πάρα πολύ) ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες στο γαμήλιο 

πακέτο που προσφέρουν. Στον Πίνακα 26, παρουσιάζονται στις πέντε πρώτες στήλες 

τα ποσοστά των επιχειρήσεων για κάθε μία από τις πέντε επιλογές της κλίμακας 

(καθόλου έως πάρα πολύ) ενώ στην τελευταία στήλη εμφανίζεται ο μέρος όρος των 

απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα.  

Οι υπηρεσίες που φαίνεται να είναι στον πυρήνα του γαμήλιου τουρισμού, 

καθώς συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα με διαφορά ποσοστά στην επιλογή ‘Πάρα 

πολύ’, είναι η οργάνωση και η κράτηση του χώρου τη γαμήλιας τελετής (73,8%), η 

οργάνωση και η κράτηση του χώρου της γαμήλιας δεξίωσης (82,1%), η κράτηση 

ξενοδοχείου για το ζευγάρι (39,8%), η διευθέτηση νομικών εγγράφων για τη γαμήλια 

τελετή (46,3%), η οργάνωση του Catering (53,8%) καθώς και η οργάνωση άλλων 

υπηρεσιών σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες για ένδυση, φωτογράφηση, 

διακόσμηση κλπ. (67,5%).  

Αντιθέτως, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που για την πλειοψηφία των 

εταιριών δεν περιλαμβάνονται στη σύνθεση του γαμήλιου πακέτου, καθώς 

συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην επιλογή ΄Καθόλου΄, είναι η φιλοξενία 

γαμήλιων τελετών (54,9%), η φιλοξενία γαμήλιων δεξιώσεων (53%), η διαμονή των 

μελλόνυμφων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (53,7%) όπως και των συγγενών 

(54,9%),  η κράτηση εισιτηρίων για το ζευγάρι (41,5%) καθώς και η κράτηση 

εισιτηρίων για τους συγγενείς (46,3%) και τέλος, οι αεροπορικές μεταφορές (48,8%). 
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Πίνακας 26. Σύνθεση του Γαμήλιου Πακέτου 

Α/Α  Καθόλου Λίγο 
Ως έναν 
βαθμό 

Αρκετά 
Πάρα 
πολύ 

Μ.Ο 

1 Οργάνωση & κράτηση του χώρου της 

γαμήλιας τελετής - μυστηρίου 
3,6% 1,2% 1,2% 20,2% 73,8% 4,60 

2 Οργάνωση & κράτηση του χώρου της 

γαμήλιας δεξίωσης 
2,4% 0,0% 1,2% 14,3% 82,1% 4,74 

3 Φιλοξενία γαμήλιων τελετών στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
54,9% 1,2% 7,3% 22,0% 14,6% 2,40 

4 Φιλοξενία γαμήλιων δεξιώσεων στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
53,0% 0,0% 8,4% 14,5% 24,1% 2,57 

5 Κράτηση ξενοδοχείου για τους 

μελλόνυμφους 
9,6% 7,2% 18,1% 25,3% 39,8% 3,78 

6 Διαμονή των μελλόνυμφων στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
53,7% 4,9% 9,8% 8,5% 23,2% 2,43 

7 Κράτηση εισιτηρίων (αεροπορικών/ 

ακτοπλοϊκών) για τους μελλόνυμφους 
41,5% 18,3% 19,5% 6,1% 14,6% 2,34 

8 Κράτηση ξενοδοχείου για τους 

συγγενείς/φίλους του ζευγαριού 
8,5% 11,0% 26,8% 23,2% 30,5% 3,56 

9 Διαμονή των συγγενών/φίλων  στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
54,9% 4,9% 12,2% 9,8% 18,3% 2,32 

10 Κράτηση εισιτηρίων (αεροπορικών/ 

ακτοπλοϊκών) για τους 

συγγενείς/φίλους 

46,3% 15,0% 20,0% 6,3% 12,5% 2,24 

11 Διευθέτηση νομικών εγγράφων για τη 

γαμήλια τελετή 
8,8% 7,5% 11,3% 26,3% 46,3% 3,94 

12 
Υπηρεσίες catering 6,3% 6,3% 8,8% 25,0% 53,8% 4,14 

13 Συμπληρωματικές υπηρεσίες σε 

συνεργασία με άλλους προμηθευτές 

(ένδυση, διακόσμηση, φωτογράφηση) 

0,0% 3,6% 8,4% 20,5% 67,5% 4,52 

14 
Αεροπορικές μεταφορές 48,8% 13,8% 17,5% 6,3% 13,8% 2,23 

15 Οδικές μεταφορές 15,0% 12,5% 28,7% 13,8% 30,0% 3,31 

16 
Σχεδιασμός γαμήλιου ταξιδιού 30,4% 20,3% 15,2% 15,2% 19,0% 2,72 

17 Σχεδιασμός άλλων τουριστικών 

δραστηριοτήτων (περιηγήσεις, σπα) 
8,5% 11,0% 25,6% 30,5% 24,4% 3,51 

 

Όπως παρατηρείται και στο παρακάτω Διάγραμμα, οι τρεις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που ξεχωρίζουν γιατί έχουν το μεγαλύτερο μέσο όρο στην 
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πενταβάθμια κλίμακα ΄Καθόλου’ – ‘Πάρα πολύ’ είναι η οργάνωση της γαμήλιας 

δεξίωσης, η οργάνωση της γαμήλιας τελετής και η οργάνωση άλλων υπηρεσιών όπως 

ένδυση και φωτογράφηση σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες. Οι επιχειρήσεις 

απάντησαν κατά μέσο όρο ότι αυτές οι τρεις δραστηριότητες περιλαμβάνονται 

αρκετά έως πάρα πολύ στο γαμήλιο πακέτο που προσφέρεται στους τουρίστες.  

Αντιθέτως, οι αεροπορικές μεταφορές καθώς και η κράτηση εισιτηρίων για συγγενείς 

και φίλους είναι οι δραστηριότητες με τους μικρότερους μέσους όρους αφού οι 

επιχειρήσεις αποκρίθηκαν κατά μέσο όρο ότι περιλαμβάνονται λίγο στο γαμήλιο 

πακέτο.  

Διάγραμμα 22. Σύνθεση του Γαμήλιου Πακέτου 

Όσον αφορά την κράτηση ξενοδοχείου για τους συγγενείς και φίλους των 

μελλόνυμφων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 26 και στο Διάγραμμα 22, οι επιχειρήσεις 

δήλωσαν κατά μέσο όρο (3,56) ότι περιλαμβάνεται από ένα βαθμό έως αρκετά στο 

γαμήλιο πακέτο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις οδικές μεταφορές και των σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων (περιηγήσεις, σπα). Τέλος, για το σχεδιασμό γαμήλιου ταξιδιού, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις (30%) απάντησαν ότι δεν περιλαμβάνεται καθόλου ως 

υπηρεσία στο γαμήλιο πακέτο ενώ μάλιστα τα λιγότερα ποσοστά απαντήσεων 

(15,2%) συγκεντρώνονται στις επιλογές ‘Αρκετά’ και ‘Πάρα πολύ’. 
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Οι εταιρίες που έλαβαν μέρος στην έρευνα ερωτήθηκαν ακόμη κατά πόσο 

θεωρούν ότι τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες ελκυστικότητας 

των υπηρεσιών τους για τους ξένους τουρίστες. Οι παράγοντες αυτοί κρίθηκε 

σκόπιμο να εξεταστούν διότι, όπως αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, αποτελούν κριτήρια βάσει των οποίων οι τουρίστες επιλέγουν έναν 

γαμήλιο προορισμό και μία εταιρία διοργάνωσης γάμων. Έχει ενδιαφέρον επομένως 

να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς τους παράγοντες προσελκύουν περισσότερο τους 

τουρίστες ώστε οι επιχειρήσεις να τους ενσωματώσουν στην τοποθέτηση του 

προϊόντος τους κάνοντάς το ακόμη πιο ανταγωνιστικό. 

 Όπως διαπιστώνεται και από τον Πίνακα 27, το 68,4% των επιχειρήσεων 

συμφωνεί απόλυτα ότι η ποιότητα των υπηρεσιών τους αποτελεί παράγοντας 

ελκυστικότητας των προϊόντων τους, ενώ καμία από το σύνολο των επιχειρήσεων δε 

διαφωνεί σε αυτό. 

Πίνακας 27. Παράγοντες ελκυστικότητας των γαμήλιων υπηρεσιών 

των επιχειρήσεων 

Α/Α 

  
Διαφωνώ 
Απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Μ.Ο. 

1 Ποιότητα 

υπηρεσιών 
0,0 0,0 3,8 27,8 68,4 4,65 

2 Ποικιλία 

διαθέσιμων 

υπηρεσιών 

1,3 0,0 8,8 37,5 52,5 4,40 

3 Εξατομίκευση 

γαμήλιων 

υπηρεσιών 

0,0 1,3 1,3 25,3 72,2 4,68 

4 Ανταγωνιστικό 

κόστος 
1,3 1,3 23,4 36,4 37,7 4,08 

5 Ποικιλία 

διαθέσιμων 

γαμήλιων 

προορισμών 

5,0 5,0 17,5 41,3 3,3 3,89 

6 Μοναδική 

φυσική 

ομορφιά 

1,2 1,2 7,4 29,6 60,5 4,47 

7 Καινοτόμες 

εμπειρίες 
6,5 5,2 18,2 37,7 32,5 3,84 
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Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (52,5%) επίσης συμφωνεί απόλυτα ότι η 

ποικιλία διαθέσιμων υπηρεσιών έλκει τους τουρίστες γάμου με μόνο 1,3% να 

διαφωνεί απόλυτα και 0% να διαφωνεί ως προς αυτό. Η εξατομίκευση των γαμήλιων 

υπηρεσιών θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας ελκυστικότητας των προϊόντων-

υπηρεσιών καθώς 72,2% των επιχειρήσεων συμφωνούν απόλυτα πως αυτό το 

χαρακτηριστικό καθιστά ελκυστικά τα προϊόντα-υπηρεσίες στους τουρίστες γάμου. 

Όσον αφορά το ανταγωνιστικό κόστος, το 37,7% συμφωνεί απόλυτα και το 

36,4% συμφωνεί πως παρακινεί  τους τουρίστες γάμου ώστε να επιλέξουν τις 

γαμήλιες υπηρεσίες των εταιριών. 41,3% των επιχειρήσεων επίσης συμφωνούν πως η 

ποικιλία των γαμήλιων προορισμών είναι χαρακτηριστικό που έλκει τους ξένους 

τουρίστες, ενώ μόλις 5% διαφωνούν σε αυτό. Η μοναδική φυσική ομορφιά των 

προορισμών θεωρείται ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας ελκυστικότητας των 

γαμήλιων  υπηρεσιών αφού 60,5% των επιχειρήσεων συμφωνούν απόλυτα ως προς 

αυτό. Τέλος, 37,7% των εταιριών συμφωνούν και αντίθετα 5,2% διαφωνούν πως οι 

καινοτόμες εμπειρίες που προσφέρονται στο γαμήλιο πακέτο θεωρούνται ελκυστικά 

χαρακτηριστικά των γαμήλιων υπηρεσιών.      

Στην κατηγορία ‘Άλλο’ ως παράγοντες ελκυστικότητας των γαμήλιων 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων αναφέρθηκαν η αποδεδειγμένη εμπειρία και η φήμη, η 

εντοπιότητα καθώς και τα βραβεία για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Όπως διακρίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα, οι παράγοντες που 

συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους μέσους όρος, και άρα έλκουν περισσότερο τους 

τουρίστες γάμου ώστε να επιλέξουν από μία επιχείρηση τις γαμήλιες υπηρεσίες της, 

είναι η Εξατομίκευση και η Ποιότητα των γαμήλιων υπηρεσιών. 
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Διάγραμμα 23. Παράγοντες ελκυστικότητας των γαμήλιων υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων 

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν σχετικά με τις 

περιοχές όπου τελούνται οι γάμοι των ξένων τουριστών. Οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν 

εάν αυτές οι περιοχές αποτελούν ταυτόχρονα και δημοφιλείς προορισμούς γαμήλιων 

ταξιδιών καθώς ο συνδυασμός αυτός μπορεί να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα 

(brand) της Ελλάδας ως γαμήλιου προορισμού που συνδυάζει την τέλεση ενός γάμου 

και ένα γαμήλιο ταξίδι.  Σύμφωνα λοιπόν με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 81,6% 

των περιοχών όπου τελούνται γάμοι τουριστών αποτελούν και αγαπητούς 

προορισμούς γαμήλιων ταξιδιών. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, μόνο 16 

από τις 87 εταιρίες που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση θεωρούν ότι τα μέρη 

τέλεσης γάμων δεν είναι δημοφιλείς προορισμοί γαμήλιων ταξιδιών. 

Πίνακας 28. Οι περιοχές τέλεσης των γάμων αποτελούν και προορισμούς 

γαμήλιων ταξιδιών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Όχι 16 15,5 18,4 18,4 

Ναι 71 68,9 81,6 100,0 

Σύνολο 87 84,5 100,0  

Ελλείπουσες 

τιμές 

16 15,5   

Σύνολο 

δείγματος 

103 100,0   
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Διάγραμμα 24. Προορισμός Γαμήλιου Ταξιδιού 

 

 

 

3.6.2. Τιμή 
 

Για το επόμενο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που αφορά την τιμή των 

υπηρεσιών οι εταιρίες ερωτήθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν την 

τιμολογιακή τους μέθοδο. 50% των επιχειρήσεων συμφωνούν απόλυτα ότι βασίζουν 

την τιμολογιακή πολιτική τους στο κόστος, ενώ μόλις 1,2% διαφωνεί απόλυτα ως 

προς αυτό. Αρκετές επίσης επιχειρήσεις (40%) συμφωνούν ότι η τιμολογιακή 

μέθοδος που εφαρμόζεται στις γαμήλιες υπηρεσίες καθορίζεται από τον 

ανταγωνισμό, ενώ λίγες φαίνεται να είναι οι εταιρίες που διαφωνούν ή διαφωνούν 

απόλυτα σε αυτό. Τέλος, οι περισσότερες εταιρίες (46,3%) συμφωνούν ότι η 

τιμολογιακές πολιτικές διαμορφώνονται βάσει της ζήτησης ενώ μόλις 3,8% διαφωνεί 

απόλυτα.  
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Πίνακας 29. Παράγοντες που καθορίζουν την τιμολογιακή μέθοδο των 

επιχειρήσεων 

Α/Α   

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 
Μ.Ο. 

1 Κόστος 1,2% 3,7% 20,7% 24,4% 50,0% 4,18 

2 Ανταγωνισμός 5,0% 5,0% 23,0% 40,0% 26,3% 3,77 

3 Ζήτηση 3,8% 5,0% 22,5% 46,3% 22,5% 3,79 

 

Είναι εμφανές από το Διάγραμμα 25 που παρουσιάζει τους μέσους όρους της 

πενταβάθμιας κλίμακας ‘Διαφωνώ απόλυτα- Συμφωνώ απόλυτα’, ότι οι επιχειρήσεις 

που συμμετέχουν στην έρευνα συμφωνούν στο ότι οι τιμολογιακές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούν βασίζονται στο κόστος σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στη ζήτηση ή 

τον ανταγωνισμό.  

Διάγραμμα 25. Παράγοντες που καθορίζουν την τιμολογιακή μέθοδο 

 

3.6.3. Διανομή υπηρεσιών 
 

Σημαντικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ είναι η διανομή των υπηρεσιών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται έξι τρόποι-σημεία πώλησης των υπηρεσιών 

γαμήλιου τουρισμού από τις επιχειρήσεις. Τα σημεία πώλησης που εμφανίζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά στις επιλογές ‘Αρκετά’ και ‘Πάρα πολύ’ είναι η Ιστοσελίδα και 

τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ). Πιο συγκεκριμένα, 76,2% των εταιριών 

χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα πάρα πολύ ως μέσο για την πώληση των υπηρεσιών 
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τους και 67,5% των εταιριών χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ επίσης πάρα πολύ για να 

πωλήσουν τις υπηρεσίες γαμήλιου τουρισμού. Αντίθετα, οι τρόποι διανομής και 

πώλησης που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην επιλογή ‘Καθόλου’ είναι 

τα Γραφεία που ενδεχομένως έχουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό, τα τουριστικά 

πρακτορεία του εξωτερικού και τα τουριστικά πρακτορεία στην Ελλάδα. Και για τους 

τρεις τρόπους πώλησης, οι μισές ή και παραπάνω από τις μισές επιχειρήσεις 

απάντησαν ότι δεν τους χρησιμοποιούν ως μέσα διανομής για τις υπηρεσίες τους. 

Όσον αφορά τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες κράτησης γαμήλιων πακέτων, οι 

απόψεις των εταιριών μοιράζονται καθώς 36% σχεδόν δεν διανέμει καθόλου τις 

υπηρεσίες μέσω αυτού του καναλιού διανομής, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό, 

23% περίπου, διανέμει πάρα πολύ τις υπηρεσίες του από αυτό το σημείο πώλησης.  

 

 

 

 

Πίνακας 30. Σημεία πώλησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού 
 

Α/Α  Καθόλου Λίγο Ως έναν 

βαθμό 

Αρκετά Πάρα 

πολύ 

Μ.Ο. 

1 Ιστοσελίδα 2,4% 3,6% 7,1% 10,7% 76,2% 4,55 

2 Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

1,2% 2,4% 8,4% 20,5% 67,5% 4,50 

3 Γραφεία της 

επιχείρησης στο 

εξωτερικό 

64,9% 12,2% 9,5% 5,4% 8,1% 1,79 

4 Τουριστικά πρακτορεία 

στο εξωτερικό 

48,1% 8,9% 13,9% 16,5% 12,7% 2,36 

5 Τουριστικά πρακτορεία 

στην Ελλάδα 

54,4% 15,2% 7,6% 15,2% 7,6% 2,06 

6 Διεθνείς ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες κράτησης 

γαμήλιων πακέτων 

35,9% 10,3% 15,4% 15,4% 23,1% 2,79 

 

Στο παρακάτω Διάγραμμα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της πενταβάθμιας 

κλίμακας (καθόλου-πάρα πολύ) ως προς τα σημεία διανομής-πώλησης των γαμήλιων 

υπηρεσιών. Τους μεγαλύτερους μέρους όρους εμφανίζει η Ιστοσελίδα και τα Μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το μικρότερο μέσο όρο εμφανίζουν τα γραφεία των 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό ως τρόπος διανομής.  
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Διάγραμμα 26. Σημεία πώλησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού 

 

3.6.4. Προώθηση υπηρεσιών 

Για να προσδιοριστούν οι δημοφιλέστεροι τρόποι προώθησης και διαφήμισης 

των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού, ζητήσαμε από τις επιχειρήσεις να αναφέρουν το 

βαθμό (καθόλου έως πάρα πολύ) στον οποίο αξιοποιούν τα δέκα κανάλια προώθησης 

που εμφανίζονται στον Πίνακα 31. 

49% περίπου των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) για να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους και 

μόλις 6% δεν τα χρησιμοποιεί καθόλου. Τις Μηχανές αναζήτησης εκμεταλλεύεται 

πάρα πολύ ως μέθοδο προώθησης το 37% περίπου των εταιριών, ενώ 20,5% δήλωσε 

ότι τις χρησιμοποιεί συχνά και 11% δεν τις χρησιμοποιεί καθόλου. Οι περισσότερες, 

επίσης, επιχειρήσεις (33%) δήλωσαν ότι προωθούν πάρα πολύ τις υπηρεσίες τους 

μέσα από διεθνείς ιστοσελίδες κι ένας επίσης σημαντικός αριθμός εταιριών τις 

χρησιμοποιεί αρκετά. Όσον αφορά τα ιστολόγια (blog), 27% των εταιριών τα 

χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ανάλογο ποσοστό δήλωσε ότι τα αξιοποιεί αρκετά ως 

κανάλια προώθησης, Η έντυπη διαφήμιση φαίνεται να μην αποτελεί καθόλου 

μέθοδος προώθησης για 40% περίπου των εταιριών, ενώ χρησιμοποιείται πάρα πολύ 

από 14%. Η συντριπτική πλειοψηφία (82%)  δήλωσε ότι δε προωθεί τις υπηρεσίες 

γαμήλιου τουρισμού μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων ή μέσω υπαίθριας διαφήμισης. 

Οι διεθνείς τουριστικές εκθέσεις φαίνεται να μην χρησιμοποιούνται καθόλου από 

38% των εταιριών, ενώ χρησιμοποιούνται αρκετά από 11%. Μεγάλο ποσοστό, 

επίσης, δε χρησιμοποιεί τα email και sms και 18% περίπου τα χρησιμοποιεί πάρα 

πολύ. Η προώθηση των υπηρεσιών γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσω των 
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προσωπικών πωλήσεων για 40% των επιχειρήσεων, ενώ δε γίνεται καθόλου για 17% 

των εταιριών.  

Πίνακας 31. Μέσα προώθησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού 
 

Α/Α  Καθόλου Λίγο Ως έναν 

βαθμό 

Αρκετά Πάρα 

πολύ 

Μ.Ο. 

1  Social media 6,1% 14,6% 7,3% 23,2% 48,8% 3,93 

2 Μηχανές αναζήτησης 10,8% 14,5% 16,9% 20,5% 37,3% 3,59 

3 Διεθνείς ιστοσελίδες 17,3% 6,2% 14,8% 28,4% 33,3% 3,54 

4 Blogs 23,1% 10,3% 12,8% 26,9% 26,9% 3,24 

5 Έντυπη διαφήμιση 

(περιοδικά, εφημερίδες, 

φυλλάδια) 

39,7% 12,8% 17,9% 15,4% 14,1% 2,51 

6 Τηλεοπτικές 

διαφημίσεις σε διεθνή 

κανάλια 

82,1% 6,4% 9,0% 2,6% 0,0% 1,32 

7 Υπαίθρια διαφήμιση 82,1% 7,7% 6,4% 2,6% 1,3% 1,33 

8 Διεθνείς τουριστικές 

εκθέσεις 

38,5% 20,5% 14,1% 11,5% 15,4% 2,44 

9 Email και SMS 53,8% 7,7% 7,7% 12,8% 17,9% 2,33 

10 Προσωπικές πωλήσεις 17,3% 13,6% 16,0% 12,3% 40,7% 3,45 

 

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα οι πιο δημοφιλείς τρόποι προώθησης των 

υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού είναι τα social media και οι μηχανές αναζήτησης, 

όπως επίσης και οι διεθνείς ιστοσελίδες. Οι μέθοδοι που αξιοποιούνται λιγότεροι 

είναι οι διαφημίσεις σε τηλεοπτικά κανάλια και η υπαίθρια διαφήμιση.  

 

Διάγραμμα 27. Μέσα προώθησης των υπηρεσιών γαμήλιου τουρισμού 
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3.6.5. Άνθρωποι 

Ο Πίνακας 32 παρουσιάζει το βαθμό που χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις συμμετέχουσες εταιρίες. Παρατηρούμε ότι 

και οι πέντε μέθοδοι συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά απαντήσεων στις επιλογές 

‘Αρκετά’ και ‘Πάρα πολύ’ και μηδενικά ή ελάχιστα ποσοστά στην επιλογή 

‘Καθόλου’. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, η εκπαίδευση εφαρμόζεται πάρα πολύ από 60% των επιχειρήσεων και 

αρκετά από 28%, ενώ την απάντηση λίγο έδωσαν μόλις 1,2% των εταιριών. Την 

ανάπτυξη κινήτρων χρησιμοποιούν πάρα πολύ 51% των επιχειρήσεων και αρκετά το 

42%, ενώ η ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας εφαρμόζεται πάρα πολύ ως μέθοδος 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από 54% των εταιριών. Επιπλέον, 59% 

εξειδικεύει τους εργαζομένους πάρα πολύ και 30% αρκετά. Η αμφίδρομη επικοινωνία 

με τον καταναλωτή αποτελεί τρόπος διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων σε πολύ 

μεγάλο βαθμό για 73% των επιχειρήσεων και σε αρκετό βαθμό για 23% περίπου.  

 

Πίνακας 32. Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

 

Α/Α 

 

Καθόλου Λίγο 

Ως 

έναν 

βαθμό 

Αρκετά 
Πάρα 

πολύ 
Μ.Ο. 

1 Εκπαίδευση – 

ανάπτυξη 

0,0% 1,2% 10,8% 27,7% 60,2% 4,46 

2 Ανάπτυξη κινήτρων 0,0% 0,0% 7,1% 41,7% 51,2% 4,44 

3 Ανάπτυξη εταιρικής 

κουλτούρας 

0,0% 0,0% 14,8% 30,9% 54,3% 4,39 

4 Εξειδίκευση 0,0% 2,4% 8,4% 30,1% 59,0% 4,45 

5 Αμφίδρομη 

επικοινωνία με τον 

καταναλωτή 

1,2% 0,0% 3,6% 22,6% 72,6% 4,65 

 

Στο Διάγραμμα 28 όπου παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της πενταβάθμιας 

κλίμακας (καθόλου-πάρα πολύ) φαίνεται πως όλοι οι τρόποι διαχείρισης 

χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο αρκετά έως πάρα πολύ από τις επιχειρήσεις καθώς 

οι μέσοι όροι κυμαίνονται μεταξύ του 4 (αρκετά) και του 5 (πάρα πολύ). Ωστόσο, η 



 
 

135 

μέθοδος που ξεχωρίζει είναι η αμφίδρομη επικοινωνία με τον καταναλωτή με μέσο 

όρο  4,65 στα 5.  

Διάγραμμα 28. Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

3.6.6. Διαδικασίες 

Αναφορικά με τις διαδικασίες κράτησης του γαμήλιου πακέτου, 67% περίπου 

των επιχειρήσεων απάντησαν ότι αυτές γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

ιστοσελίδα της επιχείρησης, ενώ αρκετά μικρά είναι τα ποσοστά που  δήλωσαν ότι οι 

κρατήσεις δε γίνονται καθόλου, ή γίνονται λίγο ή ως έναν βαθμό από την ιστοσελίδα. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνουν μικρότερο ποσοστό στην επιλογή 

‘Πάρα πολύ’ συγκριτικά με την ιστοσελίδα καθώς 33% των εταιριών απάντησαν ότι 

οι κρατήσεις γίνονται σε μεγάλο βαθμό από εκεί. Ανάλογο είναι το ποσοστό των 

εταιριών (36%) που δήλωσε ότι οι κρατήσεις γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

τηλεφωνικά. 18% απάντησε ότι δεν πραγματοποιεί καθόλου τηλεφωνικές κρατήσεις, 

ενώ το μικρότερο ποσοστό, 10% περίπου, δήλωσε ότι κάνει τηλεφωνικές κρατήσεις 

ως έναν βαθμό.  
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Πίνακας 33. Διαδικασίες κράτησης των γαμήλιων υπηρεσιών από τους τουρίστες 

Α/Α 

 

Καθόλου Λίγο 

Ως 

έναν 

βαθμό 

Αρκετά 
Πάρα 

πολύ 
Μ.Ο. 

1 Ηλεκτρονική κράτηση από 

την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης 

3,7% 4,9% 3,7% 21,0% 66,7% 4,41 

2 Ηλεκτρονική κράτηση από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

της επιχείρησης 

14,7% 12,0% 18,7% 21,3% 33,3% 3,46 

3 Τηλεφωνική κράτηση 18,2% 15,6% 10,4% 19,5% 36,4% 3,40 

 

Μεταξύ των τριών διαδικασιών κράτησης γαμήλιων πακέτων, η κράτηση 

μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης ξεχωρίζει καθώς οι επιχειρήσεις κατά μέσο 

όρο την αξιοποιούν αρκετά έως πάρα πολύ (4,41).  

 

Διάγραμμα 29. Διαδικασίες κράτησης των γαμήλιων υπηρεσιών από τους 

τουρίστες 

 

Από τις διαδικασίες πληρωμής που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

και το Διάγραμμα 30 φαίνεται να χρησιμοποιείται περισσότερο η κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, καθώς οι εταιρίες κατά μέσο όρο 

πληρώνονται με αυτό τον τρόπο αρκετά έως πάρα πολύ (4,57). Η πληρωμή μέσω 

κάρτας γίνεται από έναν βαθμό έως αρκετά (3,56) ενώ η διαδικασία ηλεκτρονικής 

πληρωμής γίνεται κατά μέσο όρο από λίγο έως έναν βαθμό (2,85).  
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Πίνακας 34. Διαδικασίες πληρωμής 

Α/Α 

 

Καθόλου Λίγο 

Ως 

έναν 

βαθμό 

Αρκετά 
Πάρα 

πολύ 
Μ.Ο. 

1 Ηλεκτρονική 

πληρωμή μέσω 

κάρτας  

20,3% 6,3% 10,1% 22,8% 40,5% 3,56 

2 Κατάθεσης σε 

τραπεζικό 

λογαριασμό 

0,0% 1,2% 6,0% 27,4% 65,5% 4,57 

3  Υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών 

πληρωμών  

31,1% 17,6% 9,5% 18,9% 23,0% 2,85 

 

Διάγραμμα 30. Διαδικασίες πληρωμής 

 

Όσον αφορά τις διαδικασίες επικοινωνίας με τους τουρίστες γάμου που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 35, 40% περίπου των επιχειρήσεων επικοινωνούν πάρα 

πολύ μέσω των κοινωνικών δικτύων και μόλις 9,6% δεν χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 

δίκτυα καθόλου. Πολύ μεγάλο ποσοστό των εταιριών (84%) επικοινωνούν πάρα πολύ 

μέσω email ή sms. Μέσω εφαρμογών της εταιρίας στο κινητό τηλέφωνο φαίνεται πως 

επικοινωνεί πάρα πολύ το 44% περίπου, ενώ τις λιγότερες απαντήσεις συγκέντρωσε η 

επιλογή ‘Λίγο’ ως προς αυτή τη διαδικασία επικοινωνίας.  

Πίνακας 35. Διαδικασίες επικοινωνίας 

Α/Α 

 

Καθόλου Λίγο 

Ως 

έναν 

βαθμό 

Αρκετά 
Πάρα 

πολύ 
Μ.Ο. 

1 Κοινωνικά 

δίκτυα της 

επιχείρησης 

9,6% 11,0% 13,7% 26,0% 39,7% 3,75 

2 Email ή SMS 1,2% 3,6% 1,2% 9,6% 84,3% 4,72 

3 Εφαρμογές 

κινητών  
12,8% 7,7% 17,9% 17,9% 43,6% 3,71 
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Διάγραμμα 31. Διαδικασίες επικοινωνίας 

 

3.6.7. Περιβάλλον  
 

Για να σχηματιστεί εικόνα του μίγματος περιβάλλοντος είτε φυσικού είτε 

ηλεκτρονικού των εταιριών, ρωτήσαμε σε τι βαθμό διαθέτουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά που φαίνονται στον Πίνακα 36. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων, 37%,  δήλωσε ότι οι υποδομές του βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

σε μοναδική και εξωτική τοποθεσία, ενώ το μικρότερο ποσοστό δήλωσε λίγο. 

Ανάλογα ποσοστά συγκεντρώνει και η λειτουργικότητα του χώρου, η ασφάλεια κι η 

υγιεινή. Στις εγκαταστάσεις του 59,5% επιχειρήσεων δεν υπάρχει καθόλου 

παρεκκλήσι, ενώ στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό απάντησαν πάρα πολύ 17,6%. Η 

ρομαντική ατμόσφαιρα στις υποδομές είναι για 43% των επιχειρήσεων ένα 

χαρακτηριστικό που έχουν σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι λιγότερες εταιρίες το διαθέτουν 

λίγο και ως έναν βαθμό. Ακόμη, 64% των εταιριών δεν προσφέρει καθόλου 

δραστηριότητες ευεξίας ενώ 15% δήλωσε ότι διαθέτει δραστηριότητες, όπως σπα ή 

λουτρά, σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (33%) δήλωσε πως η ενδυμασία 

του προσωπικού δεν ταιριάζει καθόλου στη θεματική του γάμου, ενώ ‘αρκετά’ 

δήλωσε 23% και ‘πάρα πολύ’ μόλις 9,6%. Επιπλέον, άλλες επιχειρήσεις φαίνεται να 

διαθέτουν ειδικό λογότυπο για τις υπηρεσίες γαμήλιου τουρισμού κι άλλες όχι. Πιο 

συγκεκριμένα, 27% απάντησε πως διαθέτει ειδικό λογότυπο σε πολύ μεγάλο βαθμό 

και 28% δήλωσε πως δεν έχει καθόλου. Η πλειοψηφία ωστόσο των εταιριών φαίνεται 

να διαθέτει στοιχεία ρομαντισμού στην ιστοσελίδα, καθώς 53% απάντησε πως 

χρησιμοποιεί τέτοια στοιχεία πάρα πολύ και 23% αρκετά, ενώ μόλις 11% απάντησε 

πως δε διαθέτει καθόλου ρομαντικά στοιχεία στην ιστοσελίδα.  
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Πίνακας 36. Χαρακτηριστικά των υποδομών (φυσικών & ηλεκτρονικών) των 

επιχειρήσεων 

 

 

Είναι φανερό από το παρακάτω Διάγραμμα ότι οι επιχειρήσεις κατά μέσο όρο 

διαθέτουν σε αρκετό βαθμό στοιχεία ρομαντισμού, όπως για παράδειγμα μουσική και 

απαλά χρώματα, στις ιστοσελίδες τους. Από έναν βαθμό έως αρκετά χαρακτηρίζονται 

επίσης από λειτουργικότητα, ασφάλεια και υγιεινή καθώς και από εγκαταστάσεις με 

ρομαντική ατμόσφαιρα και μοναδική τοποθεσία. Το στοιχείο που υπάρχει κατά μέσο 

όρο λιγότερο στις υποδομές των επιχειρήσεων είναι οι δραστηριότητες ευεξίας.  

 

Α/Α 

 

Καθόλου Λίγο 

Ως 

έναν 

βαθμό 

Αρκετά 
Πάρα 

πολύ 
Μ.Ο. 

1 Μοναδική / εξωτική 

τοποθεσία 
31,2% 1,3% 10,4% 19,5% 37,7% 3,31 

2 Λειτουργικότητα χώρου – 

Ασφάλεια – Υγιεινή 
21,3% 2,7% 17,3% 21,3% 37,3% 3,50 

3 Παρεκκλήσι 59,5% 2,7% 5,4% 14,9% 17,6% 2,28 

4 Ρομαντική ατμόσφαιρα 

(εσωτερική & εξωτερική) 
25,0% 6,6% 6,6% 18,4% 43,4% 3,48 

5 Δραστηριότητες ευεξίας  64,4% 2,7% 6,8% 11,0% 15,1% 2,09 

6 Ενδυμασία του 

προσωπικού στη θεματική 

του γάμου 

32,9% 6,8% 27,4% 23,3% 9,6% 2,69 

7 Ειδικό λογότυπο για τις 

υπηρεσίες γαμήλιου 

τουρισμού  

28,2% 18,3% 11,3% 15,5% 26,8% 2,94 

8 Στοιχεία ρομαντισμού 

στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης  

11,0% 1,4% 11,0% 23,3% 53,4% 4,06 
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Διάγραμμα 32. Χαρακτηριστικά των υποδομών (φυσικών & ηλεκτρονικών) των 

επιχειρήσεων 

 

 

3.6.8. Διαφοροποίηση προϊόντων-υπηρεσιών: Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

 

Μετά τη συλλογή δεδομένων για τα επτά στοιχεία, 7P, του μίγματος 

μάρκετινγκ υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν σε ποια στοιχεία από αυτά που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 37 εστιάζουν περισσότερο για να διαφοροποιήσουν τις 

υπηρεσίες τους από τον ανταγωνισμό.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών (33%) απάντησε πως δεν βασίζεται 

καθόλου στην προσφορά πακέτου all-inclusive για να διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες 

του. Ένα βέβαια επίσης μεγάλο ποσοστό, 28%, δήλωσε πως βασίζεται πάρα πολύ σε 

αυτό. Στην ποιότητα των υπηρεσιών φαίνεται να εστιάζει πάρα πολύ 87% των 

επιχειρήσεων ώστε να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους από τον ανταγωνισμό. Η 

ποικιλία των υπηρεσιών και τα εξατομικευμένα γαμήλια πακέτα συγκεντρώνουν 

επίσης υψηλό ποσοστό στην επιλογή πάρα πολύ. 72% των εταιριών βασίζονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στην ποικιλία και 76% στην εξατομίκευση για τη διαφοροποίηση 

από τον ανταγωνισμό. Στις ανταγωνιστικές τιμές εστιάζει πάρα πολύ το 39%, αρκετά 

το 31% και ως έναν βαθμό το 20% των εταιριών. Επιπλέον, 56% βασίζεται πάρα 

πολύ στην εξειδίκευση του προσωπικού και 28% βασίζεται αρκετά σε αυτό το 

στοιχείο προκειμένου να ξεχωρίσει από άλλες εταιρίες.  
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Πίνακας 37. Διαφοροποίηση των υπηρεσιών από τον ανταγωνισμό 

 

 Όπως διακρίνεται από τα ποσοστά, η ποικιλία των διαθέσιμων προορισμών 

και η ιδανική τοποθεσία και το κλίμα των προορισμών είναι στοιχεία στα οποία η 

πλειοψηφία των εταιριών στοχεύει πάρα πολύ για να διαφοροποιήσει το προϊόν της. 

40,5% βασίζεται επίσης πάρα πολύ στις καινοτόμες εμπειρίες ενώ μόλις 3,8% δε 

βασίζεται καθόλου σε αυτό. Η ενσωμάτωση πολιτιστικών εθίμων στο γαμήλιο πακέτο 

των τουριστών χρησιμοποιείται αρκετά ως στοιχείο διαφοροποίησης από 37% των 

εταιριών και πάρα πολύ από 32%. Οι περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν πάρα 

πολύ και στη διευθέτηση των νομικών διαδικασιών ως διαφοροποιητικό στοιχείο, 

ωστόσο 15% δεν εστιάζει καθόλου σε αυτό.  

Από το παρακάτω Διάγραμμα με τους μέσους όρους των απαντήσεων, 

προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις εστιάζουν κατά μέσο όρο αρκετά έως πάρα πολύ στην 

ιδανική τοποθεσία και το κλίμα των προορισμών, στην εξειδίκευση του προσωπικού, 

στην εξατομίκευση των γαμήλιων πακέτων, στην ποικιλία των υπηρεσιών και στην 

Α/Α 

 

Καθόλου Λίγο 

Ως 

έναν 

βαθμό 

Αρκετά 
Πάρα 

πολύ 
Μ.Ο. 

1 Προσφορά πακέτου 

all-inclusive 

(εξοικονόμηση 

κόστους & χρόνου) 

33,3% 12,3% 11,1% 14,8% 28,4% 2,92 

2 Υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών 
1,2% 1,2% 0,0% 10,5% 87,2% 4,81 

3 Ποικιλία υπηρεσιών 2,4% 1,2% 3,6% 20,2% 72,6% 4,59 

4 Εξατομικευμένα 

γαμήλια πακέτα 
1,2% 1,2% 7,1% 14,3% 76,2% 4,63 

5 Ανταγωνιστικές τιμές 2,4% 7,1% 20,2% 31,0% 39,3% 3,97 

6 Εξειδικευμένο 

προσωπικό 
1,2% 6,1% 8,5% 28,0% 56,1% 4,31 

7 Ποικιλία διαθέσιμων 

γαμήλιων προορισμών 
16,5% 3,8% 15,2% 19,0% 45,6% 3,73 

8 Ιδανική τοποθεσία & 

κλίμα 
1,2% 3,75 9,8% 24,4% 61,0% 4,40 

9 Καινοτόμες εμπειρίες 3,8% 7,6% 16,5% 31,6% 40,5% 3,97 

10 Ενσωμάτωση 

πολιτισμικών εθίμων 
6,4% 6,4% 17,9% 37,2% 32,1% 3,82 

11 Διευθέτηση νομικών 

διαδικασιών 
15,2% 5,1% 12,7% 21,5% 45,6% 3,77 
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υψηλή ποιότητα ώστε να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Το χαρακτηριστικό 

όπου εστιάζουν λιγότερο κατά μέσο όρο είναι η προσφορά πακέτου all- inclusive.  

 

Διάγραμμα 33. Διαφοροποίηση των υπηρεσιών από τον ανταγωνισμό 

 

3.7. Κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

στο γαμήλιο τουρισμό 
 

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς πόσο σημαντικούς θεωρούν οι επιχειρήσεις 

τους παρακάτω οκτώ παράγοντες για τις επιτυχημένες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στο γαμήλιο τουρισμό. Οι παράγοντες που συγκεντρώνουν τα 

υψηλότερα ποσοστά στις επιλογές ‘Πάρα πολύ’ και ‘Αρκετά’ είναι η τμηματοποίηση 

αγοράς και η στοχευμένη προώθηση, η ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης, 

η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών κι η εξατομίκευση των υπηρεσιών, η 

διαφήμιση και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάλυση του διεθνούς 

περιβάλλοντος θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο επιτυχημένων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από 29% των εταιριών, αρκετά σημαντικό από 

34% και ως ένα βαθμό σημαντικό από 29%. Πάρα πολύ σημαντικές θεωρεί τις 

επενδύσεις σε υποδομές το 36%, αρκετά σημαντικές το 25% και ως ένα βαθμό 

σημαντικές το 22,5%. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα και του 

εξωτερικού είναι πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο επιτυχίας για 36% των εταιριών, 

αρκετά σημαντικό για 35% και ως ένα βαθμό σημαντικό για  15%.  
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Πίνακας 38. Κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 

γαμήλιο τουρισμό 
 

Α/Α  Καθόλου  Λίγο  Ως έναν 

βαθμό 

Αρκετά Πάρα 

πολύ 

Μ.Ο. 

1 Τμηματοποίηση αγοράς & 

στοχευμένη προώθηση 

1,2% 2,4% 7,3% 39,0% 50,0% 4,34 

2 Ανάλυση του 

περιβάλλοντος της 

επιχείρησης (SWOT) 

2,4% 3,7% 23,2% 30,5% 40,2% 4,02 

3 Ανάλυση του διεθνούς 

περιβάλλοντος (PESTEL) 

4,9% 2,4% 29,3% 34,1% 29,3% 3,08 

4 Ανταπόκριση στις ανάγκες 

των πελατών - 

Εξατομίκευση 

0,0% 2,4% 7,1% 17,9% 72,6% 4,60 

5 Διαφήμιση- προώθηση 1,2% 1,2% 9,6% 28,9% 59,0% 4,43 

6 Εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό 

0,0% 3,6% 10,8% 33,7% 51,8% 4,33 

7 Επενδύσεις σε υποδομές 7,5% 8,8% 22,5% 25,0% 36,3% 3,73 

8 Συνεργασία με φορείς του 

εξωτερικού και του 

δημόσιου τομέα 

3,8% 10,0% 15,0% 35,0% 36,3% 3,90 

 

Από τα κριτήρια για επιτυχία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 

γαμήλιο τουρισμό ξεχωρίζουν: η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, η 

διαφήμιση, η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η τμηματοποίηση της 

αγοράς. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 34, οι εταιρίες θεωρούν αυτά τα 4 

κριτήρια κατά μέσο όρο αρκετά έως πάρα πολύ σημαντικά.  
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Διάγραμμα 34. Κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 

γαμήλιο τουρισμό 

 

 

 

3.8. Μελλοντικοί στόχοι 

 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ερωτήθηκαν ακόμη κατά πόσο 

η μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς και η επέκταση σε νέες αγορές αποτελούν 

μελλοντικούς τους στόχους. 62% περίπου δήλωσε ότι στοχεύει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό να μεγεθύνει το μερίδιο αγοράς στις ήδη υπάρχουσες αγορές του εξωτερικού 

και 23,5% δήλωσε ότι στοχεύει αρκετά σε αυτό. Στην επέκταση σε νέες αγορές του 

εξωτερικού στοχεύει πάρα πολύ το 58% των επιχειρήσεων και αρκετά το 24%. Όπως 

φαίνεται και στο Διάγραμμα 35 με τους μέσους όρους της πενταβάθμιας κλίμακας, 

και οι δύο στόχοι έχουν υψηλή προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις καθώς κατά μέσο 

όρο τους επιδιώκουν αρκετά έως πάρα πολύ.   
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Πίνακας 39. Μελλοντικοί στόχοι 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Διάγραμμα 35. Μελλοντικοί στόχοι 

 

 

 

 

 

 

Α/Α  Καθόλου  Λίγο  Ως 

έναν 

βαθμό 

Αρκετά Πάρα 

πολύ 

Μ.Ο. 

1 Να μεγεθύνετε το μερίδιο 

αγοράς στις ήδη 

υπάρχουσες αγορές του 

εξωτερικού 

1,2% 3,5% 9,4% 23,5% 62,4% 4,42 

2 Να επεκταθείτε σε νέες 

αγορές-στόχους στο 

εξωτερικό 

2,3% 7,0% 8,1% 24,4% 58,1% 4,29 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καλυφθεί το ερευνητικό κενό 

που υπήρχε  στον τομέα του γαμήλιου τουρισμού  στην Ελλάδα και ειδικότερα σε ό,τι 

αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ξένους τουρίστες  που πραγματοποιούν 

το γάμο τους στη χώρα μας. Όπως έχει προαναφερθεί, επιμέρους στόχοι της  

εργασίας  είναι  να προσδιοριστούν το είδος των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην 

αγορά γαμήλιου τουρισμού της χώρας, το προφίλ των ξένων «τουριστών γάμου» που 

επισκέπτονται την Ελλάδα, οι δημοφιλέστεροι ελληνικοί γαμήλιοι προορισμοί, οι 

υπηρεσίες που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν που αποκαλείται «γάμος 

προορισμού», οι τρόποι διεθνούς μάρκετινγκ των επιχειρήσεων καθώς και τα 

κριτήρια για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη διεθνή αγορά 

γαμήλιου τουρισμού.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, οι 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με το γαμήλιο τουρισμό στην Ελλάδα είναι κατά κύριο 

λόγο Εταιρίες διοργάνωσης γάμων και Ξενοδοχεία όπως παρατηρήθηκε ότι συμβαίνει 

και σε προορισμούς του εξωτερικού (Durinec 2013). Η διεθνής βιβλιογραφία 

επισημαίνει ως σημαντικά χαρακτηριστικά των παρόχων γαμήλιων υπηρεσιών την 

εμπειρία και την εξειδίκευση, γνωρίσματα που επιβεβαιώνονται από την έρευνα 

καθώς σχεδόν 80% των επιχειρήσεων διαθέτουν εξειδικευμένο τμήμα διοργάνωσης 

γάμων, ενώ στο 60% περίπου των εταιριών όλες οι αρμοδιότητες για την οργάνωση 

γάμων τουριστών αναλαμβάνονται πλήρως από αυτό το τμήμα (Major et al, 2010, De 

Witt, 2006). 

Η ανταποκρισιμότητα είναι, επίσης, ένα στοιχείο που έχει διαπιστωθεί ότι 

πρέπει να προσδιορίζει του διοργανωτές γάμων τουριστών (Major et al. 2010). Βάσει 

των στατιστικών που συγκεντρώθηκαν για την έδρα των επιχειρήσεων 

αντιλαμβάνεται κανείς πως η ανταποκρισιμότητα αποτελεί επιδίωξη και των 

Ελλήνων διοργανωτών γάμου, αφού η πλειοψηφία των εταιριών (42%) εδρεύει σε 

κάποιο νησί ή παραθαλάσσια περιοχή και αρκετές εταιρίες (27%) εδρεύουν Αθήνα. 

Καθότι τα νησιά αποτελούν τους δημοφιλέστερους γαμήλιους προορισμούς της 

Ελλάδας, το γεγονός ότι οι εταιρίες εδρεύουν σε κάποιο νησί ή στην Αθήνα,  απ’ 

όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση σε νησιωτικές περιοχές, αυξάνει την 

ανταποκρισιμότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης των διοργανωτών γάμου. 
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Όσον αφορά το προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα για την 

τέλεση ή τη δεξίωση του γάμου τους, ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για την προέλευση και το επίπεδο εισοδήματός τους. Όπως διαπιστώθηκε, 

καταγωγή των τουριστών αποτελούν χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής αλλά και της 

Ασίας. Οι πέντε χώρες που θεωρούνται οι κυριότερες πηγές προέλευσης καθώς 

συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 

ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Γαλλία. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την 

έρευνα του Breg (2013) στην οποία όλες οι προαναφερθείσες χώρες, πλην της 

Αυστραλίας, συμπεριλαμβάνονται στις χώρες όπου διαπιστώνεται μεγάλη ζήτηση για 

την τέλεση ενός γάμου προορισμού στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα συμφωνούν 

επίσης και με δημοσιογραφική έρευνα του 2015 που ανέφερε την Αμερική και την 

Βρετανία ως χώρες προέλευσης τουριστών γάμου (Καθημερινή, 2015). Το γεγονός 

μάλιστα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρθηκε ως τόπος καταγωγής των ζευγαριών 

από το 82% των επιχειρήσεων επιβεβαιώνει τη μεγάλη ζήτηση που έχουν οι γάμοι 

προορισμού στους Βρετανούς, καθώς σύμφωνα με έρευνα του 2010 ένας στους πέντε 

γάμους Βρετανών πραγματοποιούνται στο εξωτερικό (Mintel 2010).  

Το επίπεδο εισοδήματος που χαρακτηρίζει τους τουρίστες γάμου θεωρείται 

σύμφωνα με την πλειοψηφία (74%) των επιχειρήσεων Μεσαίο έως Ανώτερο. Αυτό το 

ύψος εισοδήματος δικαιολογεί το γεγονός ότι οι τουρίστες γάμου δεν είναι 

ευαίσθητοι ως προς την τιμή των γαμήλιων υπηρεσιών που λαμβάνουν κι ότι έχουν 

τη δυνατότητα να ξοδεύουν περισσότερα απ’ ότι ο μέσος τουρίστας (Breg 2013, Del 

Chiappa and Fortezza 2015). 

Οι τύποι των γάμων που διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη 

συχνότητα από τους ξένους τουρίστες είναι οι πολιτικοί γάμοι που τελούνται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς να έχει προηγηθεί γαμήλια τελετή στη χώρα του 

ζευγαριού, καθώς και η ανανέωση όρκων. Τα δύο αυτά είδη γάμου συγκέντρωσαν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων στις επιλογές ‘πραγματοποιούνται Συχνά’ και 

‘πραγματοποιούνται Σχεδόν Πάντα’. Βάσει της βιβλιογραφίας για τα τμήματα αγοράς 

όπου χωρίζεται η αγορά γαμήλιου τουρισμού, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι οι γάμοι 

πρώτης φοράς πραγματοποιούνται από έμπειρους ταξιδιώτες που επιλέγουν 

πρωτότυπους προορισμούς για να παντρευτούν, ενώ είναι πιθανό ότι οι 

συγκεκριμένοι τουρίστες πειραματίζονται περισσότερο ως προς την τοποθεσία και 

τρόπο τέλεσης του γάμου (Major et al. 2010). Τα ζευγάρια που επιλέγουν να 

ανανεώσουν τους όρκους τους στην Ελλάδα ανήκουν στο τμήμα της αγοράς που 
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αποκαλείται ‘ανανέωση όρκων’ και είναι σχετικά μεγάλης ηλικίας ζευγάρια που 

θέλουν να γιορτάσουν το γάμο τους σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό με μέλη της οικογένειάς 

τους (Major et al. 2010).  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους δημοφιλείς γαμήλιους 

προορισμούς της Ελλάδας κατατάσσουν τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Κρήτη, τη 

Ρόδο, την Αθήνα και την Κέρκυρα στους 6 δημοφιλέστερους προορισμούς. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το σύνολο των περιοχών που αναφέρθηκαν σε αυτήν την 

ερώτηση, με λίγες εξαιρέσεις, αποτελούν νησιά και παραθαλάσσια μέρη που 

χαρακτηρίζονται από το τρίπτυχο ‘ήλιος-θάλασσα-αμμουδιά’, ένα από τα βασικότερα 

κριτήρια επιλογής γαμήλιου προορισμού για τους ξένους τουρίστες (Major et al. 

2010; Breg 2013).  

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για το διεθνές Μίγμα Μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αγορά γαμήλιου τουρισμού, αξίζει να 

εστιάσουμε στο προϊόν, στην προώθηση καθώς και στις διαδικασίες επικοινωνίας. 

Η μεγάλη ποικιλία που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα 

πακέτο γάμου τουριστών έχει διαπιστωθεί από αρκετές έρευνες στις οποίες 

αναφέρεται ότι επαγγελματίες από διάφορους κλάδους προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τελικού τουριστικού προϊόντος που 

λέγεται ‘γάμος προορισμού’ (Del Chiappa Fortezza 2015; Vidauskaite 2015). Τη 

σύνθετη φύση του γαμήλιου πακέτου επιβεβαιώνει και η παρούσα έρευνα καθώς 

αρκετές είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διοργάνωση 

ενός γάμου τουριστών. Οι υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο 

γαμήλιο πακέτο είναι σύμφωνα με τις επιχειρήσεις η οργάνωση και η κράτηση του 

χώρου τη γαμήλιας τελετής, η οργάνωση και η κράτηση του χώρου της γαμήλιας 

δεξίωσης, η κράτηση ξενοδοχείου για το ζευγάρι, η διευθέτηση νομικών εγγράφων 

για τη γαμήλια τελετή, η οργάνωση του Catering και άλλες υπηρεσίες, όπως 

διακόσμηση, ένδυση ή φωτογράφηση σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες. 

Γίνεται αντιληπτό επομένως ότι η οργάνωση ενός ‘γάμου προορισμού’ είναι ένα 

εξειδικευμένο και υψηλής αξίας τουριστικό προϊόν που οφείλει να καλύψει πιο 

πολλές ανάγκες απ’ ότι ένας εγχώριος γάμος, όπως είναι η επιπρόσθετη ανάγκη 

διευθέτησης των νομικών εγγράφων για την αναγνώριση του γάμου. Η μεγάλη 

ανάγκη επίσης των ζευγαριών να διεκπεραιωθούν όλες οι υπηρεσίες επιτυχώς, διότι 

αφορούν μία μοναδική και ιδιαίτερη στιγμή της ζωής τους, επιτάσσει όλους όσους 

συμμετέχουν στη σύνθεση του τελικού προϊόντος να συνεργάζονται αρμονικά, να 
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παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να ανταποκρίνονται άμεσα στις επιθυμίες 

των τουριστών.  

Μέσω της έρευνας εξετάστηκαν ακόμη οι παράγοντες που προσελκύουν τα 

ζευγάρια σε έναν προορισμό και που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αγοραστική 

τους απόφαση ως προς την επιλογή διοργανωτή γάμου. Στη διεθνή βιβλιογραφία, το 

ιδανικό κλίμα και οι μοναδική φυσική ομορφιά ενός τόπου, όπως επίσης οι 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από τους διοργανωτές 

γάμου διαπιστώθηκαν ως τα βασικότερα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν τα 

ζευγάρια μία χώρα για το γάμο τους (Major et al. 2013, Chiappa and Fortezza 2015; 

Vidauskaite 2015, Seebaluck et al. 2015). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν πράγματι παράγοντες ελκυστικότητας για 

τους τουρίστες που παντρεύονται στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνεται από τα 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, από τους παράγοντες ελκυστικότητας που 

αξιολόγησαν οι επιχειρήσεις, αυτές που ξεχώρισαν είναι η εξατομίκευση των 

υπηρεσιών, η υψηλή ποιότητα, η μοναδική φυσική ομορφιά, η ποικιλία στις 

διαθέσιμες υπηρεσίες και το ανταγωνιστικό κόστος. Ο τελευταίος παράγοντας, 

ωστόσο, φαίνεται να μην συμφωνεί απόλυτα με άλλες έρευνες που αποδεικνύουν ότι 

το προσιτό κόστος δεν είναι καθοριστικό κριτήριο επιλογής προορισμού για τους 

τουρίστες γάμου (Vidauskaite 2015, Breg 2013). Φυσικά, όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά είναι καλό να υιοθετηθούν από τις εταιρίες στην τοποθέτηση των 

γαμήλιων υπηρεσιών τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και στην 

εξατομίκευση. Η έμφαση στην ποιότητα προκύπτει από το ότι οι γαμήλιες υπηρεσίες 

είναι ένα άυλο προϊόν υψηλής αξίας για το οποίο οι τουρίστες λαμβάνουν μεγάλο 

ρίσκο κατά την αγοραστική τους απόφαση λόγω της απόστασης και της μειωμένης 

γνώσης για τον προορισμό.  Από την άλλη, η έμφαση στην εξατομίκευση προέρχεται 

από το ότι ο γάμος είναι μία διαδικασία όπου τα ζευγάρια επενδύουν συναισθηματικά 

σε μεγάλο βαθμό, ενώ έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι μελλόνυμφοι θέλουν να 

προσωποποιήσουν και να διαμορφώσουν σύμφωνα με το δικό τους ύφος την ημέρα 

του γάμου τους (De Witt 2006; Breg 2013, Major et al. 2010). 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τα στοιχεία διαφοροποίησης 

των γαμήλιων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων δείχνουν ότι επιχειρήσεις προσπαθούν πράγματι να καταστήσουν τους 

παράγοντες ελκυστικότητας που αναφέρθηκαν ως ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα. Διαπιστώθηκε ότι η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, τα 
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εξατομικευμένα πακέτα, η ποικιλία υπηρεσιών, η μοναδική τοποθεσία και το 

εξειδικευμένο προσωπικό είναι οι κυριότεροι παράμετροι τους οποίους στοχεύουν να 

αναδείξουν οι εταιρίες για να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Ένα 

χαρακτηριστικό που δεν αναφέρθηκε ως στοιχείο στρατηγικής τοποθέτησης από τις 

εταιρίες είναι η δημιουργία ενός ισχυρού brand στη διοργάνωση γαμήλιων 

εκδηλώσεων, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει θετικά στην αγοραστική 

απόφαση των ζευγαριών και στην επιλογή γαμήλιου προορισμού (Seebaluck et al. 

2015).  

Όσον αφορά τις μεθόδους διανομής των γαμήλιων πακέτων σε τουρίστες του 

εξωτερικού, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι δημοφιλέστερος τρόπος πώλησης 

είναι οι ιστοσελίδες των επιχειρήσεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 

προώθηση, ωστόσο, των γαμήλιων υπηρεσιών γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω 

των κοινωνικών δικτύων, των μηχανών αναζήτησης, διεθνών ιστοσελίδων όπου 

εμφανίζονται διαφημίσεις των εταιριών και τέλος μέσω προσωπικών πωλήσεων. Τα 

ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με έρευνα της Durinec (2013) σύμφωνα με την 

οποία η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εταιριών διοργάνωσης γάμου που 

ερωτήθηκαν χρησιμοποιεί ως κύριο μέσο προβολής των υπηρεσιών γάμου την 

ιστοσελίδα της. Στην ίδια έρευνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διαφήμιση σε 

ιστότοπους που αφορούν το γάμο αλλά και η διαφήμιση από στόμα σε στόμα 

διαπιστώθηκαν ως βασικοί τρόποι προώθησης των γαμήλιων υπηρεσιών. Το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και κυρίως η προώθηση μέσω της ιστοσελίδας και των 

κοινωνικών δικτύων μιας επιχείρησης της αγοράς γαμήλιου τουρισμού έχει 

διαπιστωθεί σε αρκετές έρευνες ότι είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος διαφήμισης και 

προσέγγισης των ξένων τουριστών διότι προσφέρουν πλούσιο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο, τη δυνατότητα στοχευμένης διαφήμισης, τη δυνατότητα αξιολόγησης 

και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του αγοραστικού κοινού και επίσης τη 

δυνατότητα συχνής και πλούσιας επικοινωνίας μεταξύ τουριστών και εταιριών 

(Major et al. 2010; Durinec 2010). 

Η επικοινωνία και η διάδραση των ζευγαριών με τους διοργανωτές γάμου έχει 

αποδειχθεί ότι ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πρώτων για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να 

εξατομικεύουν τη γαμήλια εμπειρία τους εφόσον συμμετέχουν στη διοργάνωση και 

γι’ αυτούς τους λόγους αποτελούν βασικές επιδιώξεις των εταιριών διοργάνωσης 
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γάμων (Major et al. 2010, Bertella 2015). Στην έρευνά μας, διαπιστώθηκε ότι ο 

κυριότερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τουριστών και εταιριών είναι τα email και τα 

sms που συγκέντρωσαν ποσοστό 84% στην επιλογή ‘πάρα πολύ συχνός τρόπος 

επικοινωνίας’. Ακολουθούν με μικρή διαφορά μεταξύ τους οι εφαρμογές κινητών 

τηλεφώνων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι οι τρόποι και κυρίως τα sms και 

τα άμεσα μηνύματα στις εφαρμογές των κινητών επιβεβαιώνουν την ανάγκη των 

ζευγαριών για άμεση επικοινωνία και συμμετοχή στη διοργάνωση του γάμου, μία 

ανάγκη στην οποία ανταποκρίνονται οι ελληνικές εταιρίες του κλάδου.  

Τέλος, σχετικά με τους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά γαμήλιου 

τουρισμού, οι επιχειρήσεις ξεχώρισαν πρώτα την ανταπόκριση στις ανάγκες των 

πελατών και την εξατομίκευση των υπηρεσιών. Αρκετά σημαντικά κριτήρια 

επιτυχίας θεωρούν επίσης τη διαφήμιση, την τμηματοποίηση της αγοράς γαμήλιου 

τουρισμού καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Στην έρευνα του De 

Witt (2006) που εξέτασε μεταξύ άλλων και τους παράγοντες επιτυχίας για τις 

επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων, η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών 

όπως και η τμηματοποίηση αγοράς αποτελούν καθοριστικά κριτήρια για την 

επιτυχημένη προώθηση  των εκδηλώσεων (De Witt 2006, p.42).  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα, λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο οι 

ελληνικές επιχειρήσεις που προσφέρουν γαμήλιες υπηρεσίες σε ξένους τουρίστες να 

προβούν αρχικά σε τμηματοποίηση των πελατών τους για καλύτερη ανταπόκριση 

στις ανάγκες τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε βάσει της προέλευσής τους, καθώς αυτή 

προσδιορίζει μερικώς την κουλτούρα και τις προτιμήσεις τους, είτε βάσει του τύπου 

του γάμου που πραγματοποιούν, καθώς οι ανάγκες των ζευγαριών που παντρεύονται 

θρησκευτικά είναι διαφορετικές από τις ανάγκες όσων παντρεύονται πολιτικά ή όσων 

ανανεώνουν απλά τους όρκους τους. Θα προτείναμε, επίσης, στις εταιρίες να δώσουν 

περισσότερο έμφαση στην προώθηση των γαμήλιων πακέτων τους στις χώρες από τις 

οποίες διαπιστώθηκε ότι προέρχονται τα μεγαλύτερα ποσοστά τουριστών γάμου. Με 

άλλα λόγια, οι εταιρίες καλό είναι να προσεγγίσουν πρώτα Βρετανούς, Αμερικάνους, 

Γερμανούς, Γάλλους και Αυστραλούς μέσω ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και 

διαφήμισης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μηχανές αναζήτησης και σε 

ιστοσελίδες που αφορούν το γάμο ή να επιδιώξουν να συμμετάσχουν σε τουριστικές 
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εκθέσεις σε αυτές τις χώρες και να συνεργαστούν εκεί με ταξιδιωτικά πρακτορεία 

εξερχόμενου τουρισμού. Σημαντική κίνηση θα ήταν επίσης να προσθέσουν στην 

ιστοσελίδα τους τις γλώσσες που μιλούν οι τουρίστες από αυτές τις χώρες. Επομένως, 

εκτός από αγγλικά είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης της 

ιστοσελίδας στα γαλλικά και τα γερμανικά αλλά γιατί όχι κα τα ρωσικά ή τα κινέζικα 

καθώς η Ρωσία και η Κίνα είναι χώρες από όπου προέρχονται πολλοί τουρίστες 

γάμου.  

 

Επιπλέον, απαραίτητο προσόν για τις επιχειρήσεις στην αγορά του γαμήλιου 

τουρισμού είναι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα είναι σε θέση να 

οργανώνει και να συντονίζει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, να επικοινωνεί σε 

τακτά χρονικά διαστήματα με τους τουρίστες και μάλιστα στη γλώσσα τους και να 

αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του κάθε ζευγαριού προκειμένου να προσφέρει 

εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

των μελλόνυμφων. Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στην 

συχνή επικοινωνία με τους μελλόνυμφους και πιθανώς να χρειαστεί και προσωπική 

συνάντηση μεταξύ του διοργανωτή και του ζευγαριού πριν την προκαθορισμένη 

περίοδο του γάμου ώστε το ζευγάρι να αισθανθεί ασφάλεια και σιγουριά.  

 

Αναμφίβολα, το ιδανικό κλίμα και τα μοναδικά φυσικά τοπία της Ελλάδας 

προσφέρουν στις ελληνικές εταιρίες που εμπλέκονται στο γαμήλιο τουρισμό μεγάλο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη διαφοροποίηση 

του προϊόντος ‘γάμος προορισμού στην Ελλάδα’ κάθε επιχείρηση οφείλει να 

ενσωματώσει στην τοποθέτηση και στην προώθηση των υπηρεσιών της τα εξής 

χαρακτηριστικά: την ποιότητα, την εμπειρία και την εξειδίκευση του ανθρώπινου 

δυναμικού καθώς και την εξατομίκευση των υπηρεσιών.  



 
 

153 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Κατά την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας εντοπίστηκαν ορισμένοι 

περιορισμοί, οι οποίοι εάν δεν υπήρχαν θα είχαν ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αυτοί οι περιορισμοί είναι: 

• το μέγεθος του δείγματος: εάν υπήρχε μεγαλύτερη ανταπόκριση από το 

αρχικό δείγμα-στόχο τότε θα προκύπταν πιο έγκυρα στατιστικά στοιχεία.  

• προαιρετική απάντηση ερωτήσεων: το μέγεθος των απαντημένων ερωτήσεων 

θα ήταν μεγαλύτερο εάν υπήρχε ως απαραίτητος όρος συμμετοχής στην 

έρευνα η υποχρεωτική  απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι πιθανό ότι με 

αυτόν τον περιορισμό κάποιες από τις ερωτήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν 

μικρό αριθμό συμμετοχής θα είχαν περισσότερες απαντήσεις. Ωστόσο, η 

υποχρεωτική απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις δεν εφαρμόστηκε καθώς 

θεωρήθηκε ότι θα απέτρεπε τις εταιρίες από το να συμμετέχουν γενικότερα 

στην έρευνα. 

• διαφορετική προσέγγιση ερωτήσεων σε ξενοδοχεία και διοργανωτές γάμου: 

ένας παράγοντας που θα ενίσχυε την εγκυρότητα των στοιχείων και θα 

παρείχε πιο εξειδικευμένα στοιχεία για τις υπηρεσίες γαμήλιου τουρισμού θα 

ήταν η διαφορετική προσέγγιση των ερωτήσεων ανάλογα με το είδος 

επιχείρησης ειδικότερα μεταξύ εταιριών διοργάνωσης γάμων και 

ξενοδοχείων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ανάλογα με 

το εάν διαθέτουν ή όχι εγκαταστάσεις συμμετέχουν διαφορετικά στο τελικό 

προϊόν του γαμήλιου τουρισμού και επομένως σε πολλές περιπτώσεις οι 

απαντήσεις της μίας κατηγορίας επιχειρήσεων έρχονται σε πλήρη αντίθεση με 

τις απαντήσεις τις άλλης κατηγορίας αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα.  

• έρευνα και συλλογή στοιχείων από τους ίδιους τους τουρίστες: τα στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τουριστών και τις προτιμήσεις τους ως 

προς τους γαμήλιους προορισμούς θα ήταν περισσότερο αυθεντικά και έγκυρα 

εάν προέρχονται από τα ίδια τα ζευγάρια που πραγματοποιούν ή γιορτάζουν 

το γάμο τους στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν στο 

προφίλ και στις προτιμήσεις των τουριστών απαντήθηκαν από τις επιχειρήσεις 

οι οποίες εξέφρασαν πιθανότατα τη δική τους οπτική γωνία σε κάποια 

ερωτήματα. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1: Οδηγός Συνέντευξης 

Ανοικτού τύπου ερωτήσεις για συλλογή δεδομένων από Ξενοδοχειακές - Τουριστικές 

Επιχειρήσεις και Περιφέρειες που συμμετέχουν στην Αγορά του Γαμήλιου Τουρισμού στην 

Ελλάδα: 

Α. Ζήτηση Γαμήλιου Τουρισμού στην Ελλάδα 

1. Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις (οι παράγοντες-κλειδιά) που έχουν οδηγήσει στην 

ανάπτυξη του φαινομένου του γαμήλιου τουρισμού : α. σε παγκόσμιο επίπεδο και β. στην 

Ελλάδα ;  

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των τουριστών που επιθυμούν να 

παντρευτούν ή/και να πραγματοποιήσουν το γαμήλιο ταξίδι τους στην Ελλάδα 

(προέλευση, κοινωνική – οικονομική θέση, καταναλωτική συμπεριφορά, ηλικία);  

3. Βάσει των προτιμήσεων των τουριστών γάμου που απευθύνονται σε εσάς και βάσει των 

εμπειρικών σας γνώσεων θεωρείται ότι η Ελλάδα επιλέγεται ως προορισμός για γαμήλιο 

ταξίδι ή για γαμήλια τελετή ; Γιατί ; 

4. Ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τους τουρίστες στο να πραγματοποιήσουν το γάμο τους 

στην Ελλάδα (“3S”- Sea-sun-sand, φυσικό περιβάλλον, διαθεσιμότητα, ειδικά πακέτα και 

εξειδικευμένες υπηρεσίες, ευκολία διευθέτησης εγγράφων, εγκαταστάσεις-παροχές, κόστος 

κ.ά.) ;  

5. Τα κίνητρα των τουριστών επηρεάζονται περισσότερο από παράγοντες έλξης (π.χ. 3S, 

φυσική ομορφιά της χώρας) ή ώθησης ( marketing & promotion) ; 

6. Παρατηρείται διαφοροποίηση στα κίνητρα που οδηγούν στην απόφαση για γάμο στην 

Ελλάδα αλλά και στη ζήτηση για τις επιμέρους υπηρεσίες ανάλογα με τη χώρα 

προέλευσης των τουριστών ;  

7. Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για ένα γαμήλιο πακέτο στην Ελλάδα και 

γιατί; 

8. Ποιες κατηγορίες γάμων φαίνεται να προτιμώνται από τους ξένους τουρίστες στην 

Ελλάδα (πολιτικοί, θρησκευτικοί, γάμοι πρώτης φοράς, δεύτερος γάμος, ανανέωση όρκων);  

Β. Προσφορά  του Γαμήλιου Τουρισμού 
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1. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας που την καθιστούν δημοφιλή 

γαμήλιο προορισμό ; Ποια είναι τα αδύνατα σημεία αντίστοιχα ;  

2. Πότε ξεκίνησε η εταιρία σας να προσφέρει υπηρεσίες Γαμήλιου Τουρισμού και γιατί 

(ποιες αιτίες, αφορμές ή κίνητρα οδήγησαν στο νέο αυτό προϊόν) ; 

3. Ποιο είναι το συνολικό πακέτο των υπηρεσιών γάμου που προσφέρετε στους τουρίστες ; 

Ποιες υπηρεσίες εκτελούνται αποκλειστικά από εσάς και ποιες από τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη/ συνεργάτες ;  

4. Ποιοι είναι οι παράγοντες-κλειδιά στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που 

οδηγούν στην επιτυχημένη διοίκηση και διαχείριση του γαμήλιου τουρισμού ; 

(στρατηγική διοίκηση, χρηματοοικονομική διοίκηση, έρευνα και τμηματοποίηση της 

αγοράς, προώθηση, διοίκηση λειτουργιών, διοίκηση ανθρώπινων πόρων)   

5. Πως διαφοροποιείστε από τον άμεσο ή έμμεσο ανταγωνισμό ; Ποια είναι τα 

ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα ;  

6. Αναφορικά με το Μίγμα Μάρκετινγκ (Product, Price, Place, Promotion, Process, Physical 

Evidence, People) του γαμήλιου πακέτου ως τουριστικό προϊόν ποια είναι τα 

ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα ; 

7. Ποια κανάλια διανομής και ποια μέσα προώθησης χρησιμοποιείτε (internet, περιοδικά, 

τουριστικά πρακτορεία, WOM, δημόσιες σχέσεις) ; Διαφοροποιούνται ανά χώρα 

προέλευσης των τουριστών γάμου ;  

8. Οι προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιείτε επιδρούν στην αύξηση της ζήτησης ;  

9. Η τοποθέτηση και το ισχυρό brand σας Ελλάδας ως σας τουριστικός προορισμός με 

πλούσια φυσική ομορφιά, ηλιοφάνεια και μοναδικά τοπία σε τι βαθμό και με ποιο τρόπο 

επηρεάζει σας δικές σας ενέργειες marketing στο γαμήλιο τουρισμό ;  

10. Είναι υποστηρικτικός ο ρόλος και οι ενέργειες των κρατικών φορέων ως σας την 

προώθηση και στήριξη του γαμήλιου τουρισμού έως τώρα ; Τι επιπλέον ενέργειες/ 

παρεμβάσεις κρίνετε ως απαραίτητες από πλευράς κράτους ;  

 

Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και τη συνεργασία σας 
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Παράρτημα 2: Ερωτηματολόγιο  

ΜΕΡΟΣ Α 

 

1) Σε τι βαθμό ασχολείστε με τις παρακάτω δραστηριότητες; (Καθόλου= 1, Λίγο=2, Ως έναν 

βαθμό= 3, Αρκετά=4, Πάρα πολύ=5) 

 1 2 3 4 5 

Διοργάνωση γαμήλιων τελετών - μυστηρίων      

Διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων - πάρτι      

Διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων (συνέδρια, εκθέσεις κλπ)      

Φιλοξενία γαμήλιων δεξιώσεων στις εγκαταστάσεις σας      

Φιλοξενία άλλων εκδηλώσεων (συνέδρια, εκθέσεις κλπ) στις εγκαταστάσεις 

σας 

     

Φιλοξενία τουριστών (διαμονή σε ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα)      

Catering/Food services      

Κρατήσεις ξενοδοχείων      

Κρατήσεις εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ)      

Οργάνωση ταξιδιών & πακέτων διακοπών       

Οργάνωση γαμήλιων ταξιδιών      

Οδικές ταξιδιωτικές μεταφορές      

Αεροπορικές μεταφορές      

Άλλο  : _____________      

 

2α) Διοργανώνετε γαμήλιες τελετές (μυστήρια) τουριστών του εξωτερικού;  

Ποτέ  -   Σπάνια  - Μερικές φορές  -  Πάντα 

2β) Φιλοξενείτε στις εγκαταστάσεις σας γαμήλιες τελετές (μυστήρια) τουριστών του εξωτερικού; 

Ποτέ   - Σπάνια    - Μερικές φορές  - Πάντα 

2γ) Διοργανώνετε γαμήλιες δεξιώσεις τουριστών του εξωτερικού; 

Ποτέ   -  Σπάνια  -  Μερικές φορές   - Πάντα 

2δ) Φιλοξενείτε στις εγκαταστάσεις σας γαμήλιες δεξιώσεις τουριστών του εξωτερικού; 

Ποτέ   -  Σπάνια  -  Μερικές φορές   - Πάντα 

 

Εάν απαντήσατε και στις τέσσερις παραπάνω ερωτήσεις 2α, 2β, 2γ και 2δ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, παρακαλώ 

πηγαίνετε απευθείας στην τελευταία ενότητα στην ερώτηση 27. 

 

3) Ποια από τα παρακάτω τμήματα διαθέτει η επιχείρησή σας; 

Τμήμα Μάρκετινγκ 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων 

Τμήμα Διοργάνωσης Γάμων 

Άλλο  

 

4) Ποιο τμήμα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του γάμου των τουριστών του εξωτερικού; 

 

5) Πότε ξεκινήσατε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες στον τομέα των γαμήλιων 

εκδηλώσεων; (έτος)  

6) Πότε επεκτείνατε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες στον τομέα των γαμήλιων 

εκδηλώσεων στη διεθνή αγορά; (έτος) 



 
 

165 

7) Πόσους γάμους τουριστών του εξωτερικού διοργανώσατε πέρυσι; 

8) Πόσους γάμους τουριστών του εξωτερικού φιλοξενήσατε στις εγκαταστάσεις σας πέρυσι ; 

9) Πόσες ημέρες κατά μέσο όρο παραμένουν στην Ελλάδα οι τουρίστες του εξωτερικού που 

έρχονται για να τελέσουν ή να γιορτάσουν το γάμο τους; 

10) Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι δημοφιλέστεροι γαμήλιοι προορισμοί στην Ελλάδα για τους 

τουρίστες του εξωτερικού; (αναφέρετε τουλάχιστον τους 5 πρώτους προορισμούς) 

Αλλαγή σελίδας     

ΜΕΡΟΣ Β 

11) Από ποιες χώρες προέρχονται οι τουρίστες που επιλέγουν την Ελλάδα ως γαμήλιο προορισμό 

και τι ποσοστό αντιστοιχεί σε κάθε χώρα; (π.χ. Βρετανία 20%, Γερμανία 10% κλπ) 

 

12) Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκουν οι τουρίστες που επιλέγουν την Ελλάδα ως γαμήλιο 

προορισμό; (Σχεδόν ποτέ = 1, Σπάνια= 2, Μερικές φορές= 3, Συχνά=4, Σχεδόν πάντα= 5) 

 

 1 2 3 4 5 

18-25      

26-35      

36-45      

46-55      

56-65      
66+      

 

13) Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο του εισοδήματος των τουριστών που επιλέγουν την 

Ελλάδα ως γαμήλιο προορισμό; 

Χαμηλό  -  Χαμηλό προς Μεσαίο - Μεσαίο  - Μεσαίο προς Ανώτερο -  Ανώτερο 

 

14) Ποιοι τύποι γάμων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από τους τουρίστες του εξωτερικού; 

(Σχεδόν ποτέ = 1, Σπάνια= 2, Μερικές φορές= 3, Συχνά=4, Σχεδόν πάντα= 5) 

 

 1 2 3 4 5 

Θρησκευτικός γάμος για πρώτη φορά      

Πολιτικός γάμος για πρώτη φορά      

Επαναληπτικός θρησκευτικός γάμος       

Επαναληπτικός πολιτικός γάμος      

Ανανέωση όρκων      

Σύμφωνα συμβίωσης      

Εικονικοί/ λευκοί γάμοι      

Άλλο :        

 

15) Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών σας θεωρούν οι διεθνείς 

τουρίστες ελκυστικά ώστε να επιλέξουν τις γαμήλιες υπηρεσίες σας; (Διαφωνώ απόλυτα=1, 

Διαφωνώ=2, Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ=3, Συμφωνώ=4, Συμφωνώ απόλυτα=5) 

 1 2 3 4 5 

Ποιότητα υπηρεσιών      

Ποικιλία διαθέσιμων υπηρεσιών      

Εξατομίκευση γαμήλιων υπηρεσιών      

Ανταγωνιστικό κόστος      

Ποικιλία διαθέσιμων γαμήλιων προορισμών      

Μοναδική φυσική ομορφιά      

Καινοτόμες εμπειρίες      

Άλλο :      
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Αλλαγή σελίδας     

ΜΕΡΟΣ Γ 

16) Σε τι βαθμό προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες στο γαμήλιο πακέτο των τουριστών του 

εξωτερικού;  (Καθόλου= 1, Λίγο= 2, Ως έναν βαθμό= 3, Αρκετά= 4, Πάρα πολύ= 5) 

 1 2 3 4 5 

Οργάνωση & κράτηση του χώρου της γαμήλιας τελετής - μυστηρίου      

Οργάνωση & κράτηση του χώρου της γαμήλιας δεξίωσης      

Φιλοξενία γαμήλιων τελετών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης      

Φιλοξενία γαμήλιων δεξιώσεων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης      

Κράτηση ξενοδοχείου για τους μελλόνυμφους      

Διαμονή των μελλόνυμφων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης      

Κράτηση εισιτηρίων (αεροπορικών/ ακτοπλοϊκών) για τους μελλόνυμφους      

Κράτηση ξενοδοχείου για τους συγγενείς/ φίλους του ζευγαριού      

Διαμονή των συγγενών/φίλων  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης      

Κράτηση εισιτηρίων (αεροπορικών/ ακτοπλοϊκών) για τους 

συγγενείς/φίλους 
     

Διευθέτηση νομικών εγγράφων για τη γαμήλια τελετή      

Υπηρεσίες catering      

Συμπληρωματικές γαμήλιες υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλους 

προμηθευτές (ένδυση, διακόσμηση, φωτογράφηση κλπ) 
     

Αεροπορικές μεταφορές      

Οδικές μεταφορές      

Σχεδιασμός γαμήλιου ταξιδιού      

Σχεδιασμός άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων (περιηγήσεις, σπα κλπ)      

Άλλο :      

 

17) Η περιοχή/οι περιοχές όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας αποτελεί/-ούν εκτός από 

προορισμό/-ούς γάμων τουριστών και προορισμό/-ούς γαμήλιων ταξιδιών (honeymoon);  

 

18) Η τιμολογιακή μέθοδος που χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες γαμήλιου τουρισμού 

βασίζεται: (Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ=3, Συμφωνώ=4, 

Συμφωνώ απόλυτα=5) 

 1 2 3 4 5 

Στο κόστος      

Στον ανταγωνισμό      

Στη ζήτηση      

Άλλο:      

 

19) Ποια από τα παρακάτω σημεία πώλησης διαθέτετε για τις υπηρεσίες γαμήλιου τουρισμού; 

(Καθόλου= 1, Σε πολύ μικρό βαθμό=2, Ως έναν βαθμό=3, Σε μεγάλο βαθμό=4, Σε πολύ μεγάλο 

 1 2 3 4 5 

Ιστότοπος της επιχείρησης      

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησης      

Γραφεία της επιχείρησης στο εξωτερικό      

Τουριστικά πρακτορεία στο εξωτερικό      

Τουριστικά πρακτορεία στην Ελλάδα      

Διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες κράτησης γαμήλιων πακέτων      

Άλλο:       
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βαθμό=5) 

Αλλαγή σελίδας 

20) Τι κάνετε από τα παρακάτω για την προώθηση του γαμήλιου τουρισμού;  

(Καθόλου= 1, Λίγο=2, Ως έναν βαθμό= 3, Αρκετά=4, Πάρα πολύ=) 

 1 2 3 4 5 

Διαφήμιση στα social media      

Διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης      

Διαφήμιση της επιχείρησή σας σε άλλες διεθνείς ιστοσελίδες      

Διαφήμιση σε blogs      

Έντυπη διαφήμιση (περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια)      

Διαφήμιση σε διεθνή τηλεοπτικά κανάλια      

Υπαίθρια διαφήμιση      

Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις       

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γάμου      

Διαφήμιση μέσω email και sms       

Προσωπικές πωλήσεις      

Άλλο :      

 

21) Πόσο σημαντικά είναι στην επιχείρησή σας τα παρακάτω στοιχεία για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού;  (Καθόλου σημαντικό=1, Λίγο σημαντικό=2, Ούτε σημαντικό ούτε 

ασήμαντο=3, Αρκετά σημαντικό=4, Πάρα πολύ σημαντικό=5) 

 1 2 3 4 5 

Εκπαίδευση – ανάπτυξη       

Ανάπτυξη κινήτρων      

Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας      

Εξειδίκευση      

Αμφίδρομη επικοινωνία με τον καταναλωτή      

Άλλο:       

 

22α) Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους γίνονται οι διαδικασίες κράτησης των γαμήλιων 

υπηρεσιών στην επιχείρησή σας; (Καθόλου= 1, Σε πολύ μικρό βαθμό=2, Ως έναν βαθμό=3, Σε 

μεγάλο βαθμό=4, Σε πολύ μεγάλο βαθμό=5) 

 1 2 3 4 5 

Ηλεκτρονική κράτηση από τον ιστότοπο της επιχείρησης       

Ηλεκτρονική κράτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησης      

Τηλεφωνική κράτηση      

Άλλο:      

 

22β) Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους γίνονται οι διαδικασίες πληρωμής των γαμήλιων 

υπηρεσιών από τους τουρίστες του εξωτερικού; (Καθόλου= 1, Σε πολύ μικρό βαθμό=2, Ως έναν 

βαθμό=3, Σε μεγάλο βαθμό=4, Σε πολύ μεγάλο βαθμό=5) 

 1 2 3 4 5 

Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω κάρτας (πιστωτική, χρεωστική)      

Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό      

Πληρωμή μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ.PayPal)      

Άλλο:      
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22γ) Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνείτε με τους τουρίστες κατά τη διάρκεια 

της οργάνωσης του γάμου; (Καθόλου= 1, Σε πολύ μικρό βαθμό=2, Ως έναν βαθμό=3, Σε μεγάλο 

βαθμό=4, Σε πολύ μεγάλο βαθμό=5) 

 1 2 3 4 5 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης      
Μέσω email ή sms      
Μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων      

Άλλο:      

 

23) Από ποια στοιχεία χαρακτηρίζονται οι υποδομές (φυσικές ή ηλεκτρονικές) της επιχείρησής 

σας; (Καθόλου= 1, Σε πολύ μικρό βαθμό=2, Ως έναν βαθμό=3, Σε μεγάλο βαθμό=4, Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό=5) 

 1 2 3 4 5 

Μοναδική/ εξωτική τοποθεσία      

Λειτουργικότητα χώρου– ασφάλεια - υγιεινή      

Παρεκκλήσι       

Ρομαντική ατμόσφαιρα (εσωτερική & εξωτερική διακόσμηση, μουσική)      

Δραστηριότητες ευεξίας (σπα – ιαματικά λουτρά)      

Ενδυμασία του προσωπικού που ταιριάζει στη θεματική του γάμου      

Ειδικό λογότυπο για τις υπηρεσίες γαμήλιου τουρισμού (σε στολές, στον ιστότοπο κλπ)      

Στοιχεία ρομαντισμού στον ιστότοπο της επιχείρησης (φωτογραφίες, χρώμα, φράσεις, μουσική)      

Άλλο       

Αλλαγή σελίδας     

ΜΕΡΟΣ Δ 

24) Σε τι βαθμό εστιάζετε στα παρακάτω στοιχεία ώστε να διαφοροποιήσετε τις υπηρεσίες 

γαμήλιου τουρισμού από τον ανταγωνισμό; (Καθόλου= 1, Λίγο=2, Ως έναν βαθμό= 3, Αρκετά=4, 

Πάρα πολύ=5) 

 1 2 3 4 5 

Προσφορά πακέτου all-inclusive (εξοικονόμηση κόστους & χρόνου)      

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών      

Ποικιλία υπηρεσιών      

Εξατομικευμένα γαμήλια πακέτα      

Ανταγωνιστικές τιμές      

Εξειδικευμένο προσωπικό      

Ποικιλία διαθέσιμων γαμήλιων προορισμών      

Ιδανική τοποθεσία & κλίμα      

Καινοτόμες εμπειρίες      

Ενσωμάτωση πολιτισμικών εθίμων      

Διευθέτηση νομικών διαδικασιών      

Άλλο       

 

25) Ο στόχος σας στο μέλλον σχετικά με τις υπηρεσίες γαμήλιου τουρισμού είναι: (Καθόλου= 1, 

Λίγο=2, Ως έναν βαθμό= 3, Αρκετά=4, Πάρα πολύ=5) 

 1 2 3 4 5 

Να μεγεθύνετε το μερίδιο αγοράς στις ήδη υπάρχουσες αγορές του εξωτερικού      

Να επεκταθείτε σε νέες αγορές-στόχους στο εξωτερικό      

Άλλο:      
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26) Αξιολογήστε τη σημασία των παρακάτω παραγόντων για τις επιτυχημένες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στη διεθνή αγορά γαμήλιου τουρισμού: (Καθόλου σημαντικό=1, Λίγο 

σημαντικό=2, Ούτε σημαντικό ούτε ασήμαντο=3, Αρκετά σημαντικό=4, Πάρα πολύ σημαντικό=5) 

 1 2 3 4 5 

Τμηματοποίηση αγοράς & στοχευμένη προώθηση      

Ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης(SWOT)      

Ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος (PESTEL)      

Ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών - Εξατομίκευση      

Διαφήμιση- προώθηση      

Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό       

Επενδύσεις σε υποδομές      

Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού και μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα       

Άλλο       

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

27) Η επιχείρησή σας είναι:  

Ξενοδοχείο 

Τουριστικό πρακτορείο 

Εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων 

Εταιρία διοργάνωσης γάμων 

Άλλο 

28) Η επιχείρησή σας αποτελείται από το παρακάτω μόνιμο προσωπικό: 

1-10 εργαζομένους 

11-49 εργαζομένους 

50-249 εργαζομένους 

250+ εργαζομένους 

29) Τι κύκλο εργασιών έκανε η επιχείρησή σας πέρυσι; 

< €50.000 

€51.000- €100.000   

€100.000-200.000 

€200.000-500.000 

> €500.000 

 

30) Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρησή σας; 

 

31) Που εδρεύει η επιχείρησή σας; (Νομός



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


