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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να παρουσιάσει τις εφαρμογές του διαδικτυακού           

μάρκετινγκ (Online Marketing) στον τουρισμό, τις πτυχές και τους παράγοντες που           

επηρεάζουν τη σχέση διαδικτυακού μάρκετινγκ και τουρισμού, καθώς και τις          

προοπτικές που μπορεί να προσφέρει στο τουριστικό προϊόν/υπηρεσία το         

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Τρία θεματικά πεδία διακρίθηκαν με βάση τις αναφορές στη           

βιβλιογραφία: α) Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Τουρισμός, β) Μάρκετινγκ στα         

Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media Marketing) στον Τουρισμό και γ) Mάρκετινγκ σε           

Κινητά (Mobile Marketing) στη τουριστική αγορά. 

Πρώτον, η έρευνα ανέδειξε τη θετική συμβολή του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ           

στον τουρισμό. Η συμβολή αυτή αντανακλάται σε οφέλη όπως: η βελτίωση των            

επιπέδων ικανοποίησης των τουριστών, η αυξημένη πιστότητα τους απέναντι σε          

τουριστικούς οργανισμούς, η εύκολη πρόσβαση σε τουριστικές πληροφορίες, κτλ.         

Κρίσιμοι όμως παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους επαγγελματίες           

του τουρισμού για να αξιοποιηθούν επιτυχώς οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού          

μάρκετινγκ είναι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι λειτουργίες         

πλοήγησης στις ιστοσελίδες και η πολύ ισχυρή δυναμική της <<ψηφιακής στόμα με            

στόμα προώθησης>> (Digital Word of Mouth). Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση            

των αρχών του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ από τουριστικούς οργανισμούς επηρεάζεται         

από πολλαπλούς παράγοντες, οι οποίοι υποδεικνύουν τον στρατηγικό χαρακτήρα που          

έχει η συγκεκριμένη απόφαση για αυτούς.  

 Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν           

γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη στρατηγικών τουριστικού μάρκετινγκ. Τα βασικά          

πλεονεκτήματα τους είναι: η γρήγορη διάδοση των τουριστικών πληροφοριών, η          

αρτιότερη αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους επισκέπτες, η αυξημένη πιστότητα          

των τουριστών, η βοήθεια στους καταναλωτές να πάρουν την απόφασή τους σχετικά            

με τις τουριστικές υπηρεσίες που θα αγοράσουν και το ενισχυμένο μάρκετινγκ από            

στόμα σε στόμα. Παρόλο όμως τα πολλαπλά οφέλη τους, τα κοινωνικά δίκτυα (Social             

Media) δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς από τους επαγγελματίες και τους φορείς του           

τουρισμού για την προβολή των προορισμών τους. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο υπάρχει             
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χώρος για βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη            

χρήση των κοινωνικών δικτύων (Social Media) από τους τουρίστες είναι τα           

προσωπικά χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, κτλ), τα         

ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών που αναζητούνται, τα         

χαρακτηριστικά του ταξιδιού, η δυνατότητα αξιολόγησης των πληροφοριών και η          

δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε άλλους επισκέπτες.  

Τρίτον, το Μάρκετινγκ που εστιάζει στα κινητά ( Mobile Marketing) στον χώρο του             

τουρισμού λειτουργεί ως προέκταση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και του         

μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων (Social Media Marketing), προσφέροντας τον         

απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης και προβολής         

τουριστικών προορισμών. Τα πλεονεκτήματα του δεν διαφοροποιούνται από αυτά         

των κοινωνικών δικτύων (Social Media). Σε αυτή τη περίπτωση όμως, υπάρχει η            

δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλης γκάμας τεχνολογικών εφαρμογών που προσφέρουν        

ευκολίες στους τουρίστες, τα πλεονεκτήματα των οποίων βασίζονται στη φορητότητα          

των έξυπνων συσκευών - κινητών (Smart Phones) και στις αυξημένες, τεχνικά           

,δυνατότητές τους.  Οι παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων από           

τους δυνάμει τουρίστες είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία άμεσα και           

γρήγορα, τα αντιλαμβανόμενα οφέλη, που είναι είτε πρακτικά είτε ηδονιστικά, και σε            

μικρότερο βαθμό τα δημογραφικά στοιχεία –φύλο και ηλικία- του χρήστη. Αξίζει να            

αναφερθεί ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν και αναφορές σχετικά με την αρνητική           

επίδραση του  τουριστικού μάρκετινγκ στα κινητά (Mobile Marketing), οι οποίες          

υποστηρίζουν ότι με τη χρήση  των έξυπνων κινητών τηλεφώνων τις περισσότερες           

φορές προκαλείται «ψηφιακή σύγχυση» και διάσπαση προσοχής στους χρήστες.  
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.1 Υπόβαθρο και στόχος της εργασίας  

 

Σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ο τουρισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως η            

¨βαριά¨ βιομηχανία η οποία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και            

στην ευημερία της χώρας δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο.          

Τα έσοδα από τον τουρισμό συμβάλλουν το 3,9% στο παγκόσμιο Α.Ε.Π. αυξάνοντας            

την εγχώρια ζήτηση καθώς και τις εξαγωγές. Οι χώρες που επενδύουν στον τουρισμό             

ευνοούνται σημαντικά καθώς η οικονομία τους συνδέεται άμεσα με τις υπηρεσίες           

τουρισμού που προσφέρουν. 

Έτσι η βιομηχανία του τουρισμού αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς           

κλάδους παγκοσμίως. Ο κλάδος του τουρισμού παρέχει ποικιλία καθώς αφορά          

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως: μεταφορές, τρόφιμα, ποτά,         

φιλοξενία. Με άλλα λόγια ο τουρισμός αφορά δράσεις και διαδικασίες εκ μέρους των             

επιχειρήσεων προσδοκώντας σε αποτελέσματα που προκύπτουν από την        

αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών (τουρίστες, προμηθευτές,       

κοινότητες, επισκέπτες κ.ά. ). 

Τα προηγούμενα χρόνια το τουριστικό μάρκετινγκ εστίαζε κυρίως στην         

αναβάθμιση των υποδομών που μπορούσε να αναπτύξει ένας τουριστικός προορισμός          

αλλά στην πορεία φάνηκε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Μιας και η τουριστική αγορά              

είναι μια αγορά η οποία μεταβάλλεται και εξελίσσεται συνεχώς οι επιχειρήσεις του            

κλάδου θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι υποδομές από μόνες τους δεν φτάνουν μιας              

και το σύγχρονο τουριστικό μάρκετινγκ υποστηρίζει ότι στους επισκέπτες θα πρέπει           

όχι μόνο να προσφέρονται υλικά αγαθά αλλά κυρίως τουριστικές εμπειρίες. 

Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας όλο και περισσότερες τουριστικές          

επιχειρήσεις παγκοσμίως υιοθετούν πολιτικές διαδικτυακού (Οnline) μάρκετινγκ με        

απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την προσφορά          
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θελκτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές όχι μόνο σε εγχώριο, αλλά και σε            

διεθνές επίπεδο.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει τις εφαρμογές του          

διαδικτυακού (Οnline) μάρκετινγκ στον τουρισμό αναλύοντας ξεχωριστά την κάθε         

στρατηγική μάρκετινγκ καθώς και τις προοπτικές που μπορεί να προσφέρει στο           

τουριστικό προϊόν/υπηρεσία. 

 

1.2 Ο Τουρισμός στην Ελλάδα και η συμβολή του στην εγχώρια           

οικονομία  
 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και σημαντικούς κλάδους –αν όχι ο              

δυναμικότερος της ελληνικής οικονομίας (ΕΛΣΤΑΤ - 2018, ΣΕΤΕ -2017). Η θετική           

του επίδραση αντικατοπτρίζεται σε αρκετούς δείκτες. Για παράδειγμα, ο πίνακας 1           

δείχνει τη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ για το 2015 και 2016, όπου ήταν 10,0 %                

και 9.6 % αντίστοιχα. Αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του τουρισμού            

στο ΑΕΠ, τα ποσοστά φτάνουν στο 26,5 % και 25,5 % για το 2015 και 2016                

αντίστοιχα. Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει το γεγονός ότι το ένα τέταρτο του           

εγχώριου ΑΕΠ στηρίζεται –άμεσα και έμμεσα- στον κλάδο του τουρισμού. Όσον           

αφορά τα έσοδα, η δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών είναι με διαφορά η πιο             

σημαντική και ακολουθούν οι αερομεταφορές και ο εγχώριος τουρισμός. Παρόλο          

αυτά, η διαφορά στα έσοδα ανάμεσα στον εισερχόμενο και τον εγχώριο τουρισμό            

είναι πολύ μεγάλη, υποδεικνύοντας τη σημαντικότητα των ξένων αγορών για την           

ελληνική τουριστική βιομηχανία.  
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Πίνακας 1:  Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ – Κατηγορίες Δαπανών 

Κατηγορία Δαπάνης 2015, € εκ. 2016, € εκ. 

Δαπάνη Εισερχόμενων Τουριστών €13,679 €12,799 

Δαπάνη Τουριστών Κρουαζιέρας 447 483 

Δαπάνη Εταιρειών Κρουαζιέρας 165 178 

Αερομεταφορές 1,257 1,370 

Θαλάσσιες Μεταφορές 136 133 

Εγχώριος Τουρισμός 1,264 1,365 

Επενδύσεις 615 615 

Άμεση Επίπτωση Τουρισμού €17,563 €16,943 

ως % ΑΕΠ 10.0% 9.6% 

 

πολλαπλασιαστής ΙΟΒΕ 2.2 2.2 

Έμμεσο και Άμεσο Αποτέλεσμα €38,639 €37,274 

ως % ΑΕΠ 22.0% 21.2% 

 

πολλαπλασιαστής ΚΕΠΕ 2.65 2.65 

Έμμεσο και Άμεσο Αποτέλεσμα €46,542 €44,898 

ως % ΑΕΠ 26.5% 25.5% 

ΑΕΠ €175,697 €175,888 

        Πηγή: SETE Intelligence 2017 

 

Σχετικά λοιπόν με τον εισερχόμενο τουρισμό και την εποχικότητα που παρουσιάζει,           

το διάστημα μεταξύ Μαΐου - Σεπτεμβρίου παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός          

αφίξεων και εσόδων, στοιχείο που δείχνει ότι η χώρα μας είναι ένας καλοκαιρινός             

προορισμός (βλέπε πίνακα 2). Επίσης, το 66 % των ξένων τουριστών έρχεται            

αεροπορικώς και το 31 % οδικώς –κυρίως επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες. 
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Πίνακας 2:  Εισερχόμενος τουρισμός 2016 

 Αφίξεις % Έσοδα* (€) % 

Ιαν 559,058 2.3% 159,148,000 1.2% 
Φεβ 433,185 1.7% 132,037,000 1.0% 
Μαρ 628,723 2.5% 214,207,000 1.7% 
Απρ 901,581 3.6% 417,723,000 3.3% 
Μαι 1,952,667 7.9% 1,049,195,000 8.2% 

Ιουν 2,971,000 12.0% 1,784,362,000 14.0% 
Ιούλ 4,664,388 18.8% 2,788,948,000 21.9% 
Αυγ 5,084,156 20.5% 3,029,005,000 23.7% 
Σεπ 4,149,739 16.7% 2,171,932,000 17.0% 
Οκτ 2,174,081 8.8% 963,068,000 7.6% 
Νοε 716,782 2.9% 204,666,000 1.6% 
Δεκ 563,986 2.3% 190,920,000 1.5% 

Σύνολο 24,799,346 100.0% 12,755,343,000 100.0% 

 
Αεροπορικώς 16,329,401 66%   
Οδικώς 7,605,754 31%   
Σιδηρ/μικώς 9,903 0%   
Δια Θαλάσσης 854,292 3%   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018); SETE Intelligence (2017) 

 

Ενώ όμως οι αφίξεις το 2016 παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2015 κατά 5,1 %                

-τη στιγμή που και το 2015 ήταν καλός χρόνος για τον τουρισμό- τα έσοδα              

μειώθηκαν κατά -6,8 %. Αυτό σημαίνει ότι οι τουρίστες στη χώρα μας κατά κεφαλή              

ξόδεψαν λιγότερα χρήματα το 2016, σηματοδοτώντας ένα πιθανό κίνδυνο για τον           

κλάδο (πίνακας 3).  
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Πίνακας 3:  Εισερχόμενος τουρισμός 2015-2016 

Αφίξεις Έσοδα (€)* 

 2015 2016 2015 2016 

Ιαν 606,133 559,058 166,975,000 159,148,000 

Φεβ 509,187 433,185 141,508,000 132,037,000 

Μαρ 613,091 628,723 197,766,000 214,207,000 

Απρ 934,234 901,581 453,183,000 417,723,000 

Μαι 1,870,169 1,952,667 1,179,652,000 1,049,195,000 

Ιουν 3,032,876 2,971,000 1,897,000,000 1,784,362,000 

Ιούλ 4,408,555 4,664,388 2,894,184,500 2,788,948,000 

Αυγ 4,993,468 5,084,156 3,367,216,520 3,029,005,000 

Σεπ 3,649,702 4,149,739 2,123,788,000 2,171,932,000 

Οκτ 1,852,678 2,174,081 834,666,500 963,068,000 

Νοε 641,460 716,782 241,044,000 204,666,000 

Δεκ 487,900 563,986 182,315,164 190,920,000 

Σύνολο 23,599,453 24,799,346 13,679,298,684 12,755,343,000 

Μεταβολ

ή 

 5.1% -6.8% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018); SETE Intelligence (2017) 

 

Οι διανυκτερεύσεις επίσης σημείωσαν αύξηση το 2016 σε σχέση με το 2015 κατά 2,9              

%, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση για το ίδιο              

χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά -2,1 % και -9,5 % αντίστοιχα (βλέπε πίνακα 4): 
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Πίνακας 4: Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού 2015-2016 

 2015 2016 %·Δ 

Έσοδα (εκ. €) 13,679 12,755 -6.8% 

Διαν/σεις (χιλ.) 185,027 190,402 2.9% 

Αφίξεις (χιλ.) 23,599 24,799 5.1% 

Μέση Διάρκεια Παραμονής 7.8 7.7 -2.1% 

ΜΚΔ 579.6 514.3 -11.3% 

Δαπάνη/Διαν/ση 73.9 66.9 -9.5% 

          Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018); SETE Intelligence (2017) 

Αγορές όπως η Γερμανία, η Βρετανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Γαλλία και η Ιταλία               

είναι οι πιο σημαντικές για τη χώρας μας από πλευράς αφίξεων και αυτό             

αντικατοπτρίζεται στη σταδιακή αύξηση που έχει παρουσιάσει ο αριθμός τουριστών          

από αυτές τις χώρες στο διάστημα 2011-2016 (πίνακας 5).  

Πίνακας 5:  Αριθμός τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα ανά χώρα 

προορισμού, 2011-2015 

Χώρα 2011 2012 2013 2014 2015 Διαφορά 
% 
2011-2016 

Γερμανία 2.240.481 2.108.787 2.267.546 2.459.228 2.810.350 25% 
Βρετανία 1.758.093 1.920.794 1.846.333 2.089.529 2.397.169 36% 
Γαλλία 1.149.388 977.376 1.152.217 1.463.157 1.522.100 32% 
Ιταλία 938.232 848.073 964.314 1.117.712 1.355.327 44% 
Ρωσία 738.927 874.787 1.352.901 1.250.174 512.789 -31% 
Σερβία-Μαυρ
οβούνιο 

692.059 620.450 778.765 985.661 727.831 5% 

Βουλγαρία 686.209 599.110 691.874 1.534.565 1.900.642 177% 
Ολλανδία 560.723 478.483 580.867 657.339 639.108 14% 
Τουρκία 552.090 602.306 831.113 976.758 1.153.046 109% 
Πολωνία 450.618 254.682 385.474 588.712 754.402 67% 
Κύπρος 439.757 424.827 399.008 448.342 470.091 7% 
Βέλγιο 432.625 326.937 344.554 409.198 482.524 12% 
Αυστρία 310.358 236.416 236.476 285.132 327.123 5% 
Λοιποί 5.477.687 5.244.593 6.088.138 - - -100% 
Σύνολο 16.427.247 15.517.621 17.919.580 22.033.462 23.599.525 44% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2016  
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Περιοχές όπως τα νησιά Νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά συγκεντρώνουν             

τα μεγαλύτερα έσοδα από τον τουρισμό και αυτό έχει άμεση επίπτωση στην αύξηση             

του ΑΕΠ τους. Σημαντικά είναι τα έσοδα και των περιφερειών της Κεντρικής            

Μακεδονίας και Αττικής, δείχνοντας την ανερχόμενη τάση του αστικού τουρισμού,          

δεδομένου ότι σε αυτές τις περιφέρειες βρίσκονται τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα της             

χώρας (πίνακας 6): 

 

Πίνακας 6:  Περιφερειακή κατανομή  εσόδων   εισερχόμενου τουρισμού 

 % κατανομή  

εσόδων 

εισερχόμενου 

τουρισμού 

Αναλογία 

άμεσης 

τουριστική

ς δαπάνης 

2016 - 

ΑΕΠ 

Περιφέρειας 

2014 

Άμεση 

συμβολή 

τουρισμού 

στο ΑΕΠ 

Πε ριφέρειας 

 

 Κατά 

κεφαλήν  

ΑΕΠ 

2014 - 
 

Περιφέρεια 2016 σε € εκ. σε εκ. 2014 σε € 

Ν. Αιγαίο 24.6% 4,168 5,993 69.5% 17,899 

Ιόνια Νησιά 11.8% 1,998 3,074 65.0% 14,826 

Κρήτη 24.3% 4,113 8,693 47.3% 13,773 

Κεντ. 

Μακεδονία 

13.2% 2,243 23,732 9.5% 12,500 

Ήπειρος 1.7% 289 3,947 7.3% 11,606 

Β. Αιγαίο 1.0% 174 2,560 6.8% 12,919 

Πελοπόννησος 2.5% 430 7,674 5.6% 13,134 

Αν. Μακεδονία  

& Θράκη 

2.3% 383 6,903 5.6% 11,366 

Θεσσαλία 2.4% 401 9,003 4.4% 12,237 

Αττική 13.6% 2,305 86,001 2.7% 22,377 

Δυτ. Ελλάδα 1.1% 193 8,250 2.3% 12,214 

Δυτ. 

Μακεδονία 

0.5% 90 4,337 2.1% 15,624 

Στερεά Ελλάδα 0.9% 156 7,772 2.0% 13,917 

Σύνολο Χώρας 100.0% 16,943 177,941 9.5% 16,336 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018); SETE Intelligence (2017) 
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Σημαντική είναι η συνεισφορά του τουρισμού και στην απασχόληση, η οποία           

παρουσιάζει συστηματική άνοδο τα τελευταία χρόνια (πίνακας 7). Λαμβάνοντας         

όμως υπόψη τις αυξητικές τάσεις που παρουσίασε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, η             

αύξηση της απασχόλησης αναμένεται –ή έπρεπε- να είναι μεγαλύτερη από αυτή που            

έχει καταγραφεί.  

 

Πίνακας 7:  Συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση στην Ελλάδα  

 Εξέλιξη απασχόλησης για τα έτη 2015-2016 (σε χιλ.)   

  2015   2016   

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Σύνολο 3,504 3,626 3,671 3,64

2 

3,60

6 

3,703 3,737 3,649 

%  μεταβολή 2. 9% 2.1% 1.8% 0.2% 

Καταλύματ

α- 

Εστίαση 

277 334 365 327 303 352 381 329 

%  μεταβολή 9.6% 5.5% 4.4% 0.5% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018); SETE Intelligence (2017) 

 

Τέλος, ο πίνακας 8 δείχνει το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας. Σε γενικές            

γραμμές, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μονάδων 2 αστέρων, ενώ μικρός είναι           

αναλογικά ο αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων. Ο μεγάλος όμως αριθμός           

επιχειρήσεων στον κλάδο υπογραμμίζει τη σημασία του διαδικτυακού μάρκετινγκ         

στην προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ των ξενοδόχων και των δυνητικών πελατών          

τους. 
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Πίνακας 8:  Ξενοδοχειακό δυναμικό Ελλάδας ανά κατηγορία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* 
Γενικό 

άθροισμα 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Μονάδε

ς 11 29 95 172 74 381 
Δωμάτια 1.035 1.907 2.990 3.794 1.118 10.844 
Κλίνες 2.073 3.847 5.822 7.387 2.182 21.311 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδε

ς 
33 103 137 

266 110 
649 

Δωμάτια 6.367 8.133 6.702 8.126 2.111 31.439 

Κλίνες 12.029 
15.20

3 12.268 14.964 3.989 58.453 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Μονάδε

ς 6 
32 

126 
177 46 387 

Δωμάτια 784 1.570 4.296 4.315 692 11.657 
Κλίνες 1.595 2.862 8.108 8.127 1.328 22.020 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μονάδε

ς 4 39 94 105 25 267 
Δωμάτια 1.444 2.088 3.129 2.685 287 9.633 
Κλίνες 3.106 4.014 5.932 5.111 562 18.725 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Μονάδε

ς 
3 

18 66 
37 3 127 

Δωμάτια 61 416 1.734 658 47 2.916 
Κλίνες 137 879 3.596 1.289 92 5.993 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Μονάδε

ς 11 82 
151 134 29 407 

Δωμάτια 836 1.675 2.835 2.490 487 8.323 
Κλίνες 1.756 3.428 5.597 4.735 949 16.465 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Μονάδε

ς 28 110 
135 

216 
75 564 

Δωμάτια 1.316 3.192 3.855 4.993 1.405 14.761 
Κλίνες 2.686 6.372 7.598 9.528 2.739 28.923 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Μονάδε

ς 
27 

116 222 
488 76 929 

Δωμάτια 4.728 
11.05

5 14.444 16.087 1.552 47.866 
Κλίνες 9.307 21.33

7 
27.844 30.794 3.003 92.285 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μονάδε 47 98 272 361 417 1.195 
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ς 
Δωμάτια 8.315 8.164 10.644 9.623 8.668 45.414 

Κλίνες 17.075 
15.84

1 21.286 18.679 16.687 89.568 

ΚΡΗΤΗΣ 

Μονάδε

ς 96 246 360 657 206 1.565 

Δωμάτια 18.604 
25.31

0 16.909 23.117 5.571 89.511 

Κλίνες 37.714 
49.16

2 32.006 41.596 10.278 170.756 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Μονάδε

ς 135 350 484 882 217 2.068 

Δωμάτια 18.841 
32.98

0 19.522 24.185 3.379 98.907 

Κλίνες 38.985 
64.27

0 37.886 45.894 6.585 193.620 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Μονάδε

ς 22 116 210 
232 76 656 

Δωμάτια 2.906 4.107 5.739 5.644 923 19.319 
Κλίνες 6.137 8.086 11.089 10.717 1.780 37.809 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μονάδε

ς 10 41 126 283 67 527 
Δωμάτια 666 2.877 3.716 6.675 1.181 15.115 
Κλίνες 1.472 5.550 7.047 12.577 2.223 28.869 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Μονάδε

ς 433 1.380 2.478 4.010 1.421 9.722 
Δωμάτι

α 65.903 
103.4

74 96.515 112.392 27.421 405.705 

Κλίνες 
134.07

2 
200.8

51 186.079 211.398 52.397 784.797 

Πηγή :  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος., 2016 
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Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 

2.1 Μάρκετινγκ 

Σύμφωνα με τη Βλαχοπούλου (2003), το Μάρκετινγκ αποτελεί μία από τις           

βασικότερες λειτουργίες μιας επιχείρησης και έχει σκοπό να αναπτύξει, να οργανώσει           

και να ελέγξει τις ανταλλακτικές διαδικασίες μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων          

μελών της (πελάτες, προμηθευτές και ενδιάμεσοι). Στην ουσία περιλαμβάνει ένα          

σύνολο κανόνων και σχεδιασμού υπηρεσιών με στόχο την προώθηση προϊόντων στον           

καταναλωτή. 

Σύμφωνα με τον Aldridge (1997), το Μάρκετινγκ ως επιστημονικός χώρος έκανε           

την εμφάνισή του, το 1940, αλλά ως πρακτική των επιχειρήσεων ξεκίνησε από τότε             

που άρχισαν οι εμπορικές συναλλαγές, όπου με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε            

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά.  Ο τρόπος με τον οποίο οι              

επιχειρήσεις εφάρμοσαν την πρακτική του Μάρκετινγκ συνοψίζεται στα παρακάτω         

σημεία: 

1. Προσανατολισμός στην παραγωγή: Με τη βιομηχανική επανάσταση       

δημιουργήθηκαν ανάγκες για παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα με αποτέλεσμα οι          

επιχειρήσεις να εστιάσουν στο παραγωγικό δυναμικό. Δεδομένου ότι η ζήτηση          

προϊόντων ήταν μεγαλύτερη από την προσφορά, κύριος σκοπός των         

επιχειρήσεων ήταν η μαζική παραγωγή. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις         

υστερούσαν σε τεχνογνωσία ( πόροι, κεφάλαια, εργατικό δυναμικό, οργάνωση         

παραγωγής).  

2. Προσανατολισμός προς τις πωλήσεις: Οι επιχειρήσεις πλέον ήταν σε θέση να           

οργανώσουν την παραγωγή τους και αναζητούσαν τρόπους πωλήσεων σε εθνικές          

και διεθνείς αγορές. 
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3. Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ και την αγορά: Ουσιαστικά, αντανακλά την         

εξωστρέφεια της επιχείρησης προς την αγορά και εκφράζει την μέτρηση της           

ικανοποίησης των πελατών, την προσαρμογή των προϊόντων στις ανάγκες των          

καταναλωτών και την συνεχή συλλογή και αξιοποίηση των πληροφοριών της          

αγοράς από την επιχείρηση. 

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μονίμως το βλέμμα          

τους στραμμένο στην αγορά με κύριο ερώτημά τους: ‘ ’Τι επιθυμεί να αγοράσει ο             

καταναλωτής που μπορεί με κέρδος να κατασκευάσει η επιχείρησή μας;’’ Έτσι λοιπόν            

στόχος του Μάρκετινγκ είναι να εντοπιστούν οι φανερές επιθυμίες των καταναλωτών.           

Οι επιχειρήσεις σήμερα αναγνωρίζουν το γεγονός ότι ο σημερινός καταναλωτής δεν           

αγοράζει απλώς προϊόντα και υπηρεσίες αλλά οφέλη και γι αυτό τον λόγο όλα τα              

μέλη μιας επιχείρησης πρέπει να συμβάλλουν στην προσφορά οφέλους και αξίας προς            

τον κάθε καταναλωτή. Έτσι, οι επιχειρήσεις που έχουν αυτή την φιλοσοφία υιοθετούν            

πρακτικές Μάρκετινγκ σε κάθε δραστηριότητά τους και προσπαθούν να υπερβούν          

τον εαυτό τους προσφέροντας το κάτι παραπάνω αναγάγοντας το προσφερόμενο          

προϊόν ή υπηρεσία σε μια μοναδικά θετική εμπειρία για τον καταναλωτή. 

Ακόμη η Βλαχοπούλου (2003) αναφέρει πως, οι στρατηγικές λειτουργίες που          

εφαρμόζει το Μάρκετινγκ αφορούν: 

➢ Την πολιτική των προϊόντων : τα προϊόντα που θα αναπτύξει η επιχείρηση           

βασίζονται στην τεχνολογία και στο σύστημα παραγωγής που διαθέτει. Οι          

περισσότερες επιχειρήσεις συνήθως δραστηριοποιούνται κυρίως σε έναν μόνο        

κλάδο. 

➢ Την πολιτική της τιμής: η εκάστοτε τιμή του προϊόντος μπορεί να           

διαφοροποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. Το          

κόστος από την αναγραφή τιμών και εκπτώσεων για την ενημέρωση των πελατών            

σε τιμοκαταλόγους μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. 

➢ Την πολιτική της τμηματοποίησης της αγοράς: η πελατεία κάθε επιχείρησης          

μπορεί να χωριστεί σε τομείς βάση δημογραφικών και ψυχογραφικών         
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χαρακτηριστικών Συνήθως οι πελάτες με όμοια χαρακτηριστικά έχουν την ίδια          

μεταχείριση 

➢ Την πολιτική της έρευνα αγοράς : κάνοντας έρευνα αγοράς γίνεται στην ουσία           

συγκέντρωση στοιχείων από τους καταναλωτές μέσα από πρωτογενής έρευνες.         

Όσο αφορά τα δευτερογενή στοιχεία, οι επιχειρήσεις συνήθως τα δανείζονται από           

εταιρείες ερευνών. 

➢ Την πολιτική της προβολής : η πολιτική της προβολής σχεδιάζεται βάση του           

μέσου όρου των χαρακτηριστικών της αγοράς. Στην πολιτική της προβολής,          

γίνεται συχνή χρήση της τεχνικής της επανάληψης και της πειθούς επικοινωνία           

με τους καταναλωτές είναι μονόδρομη και στην ουσία πολλές φορές είναι           

απρόσωπη. Τέλος, στην πολιτική της προβολής υπάρχει δυσκολία μέτρησης της          

αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων. 

➢ Την πολιτική της διανομής: η πολιτική της διανομής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό            

από την πολιτική των μεσαζόντων και τους πωλητές της επιχείρησης. 

➢ Έλεγχος Μάρκετινγκ και μέτρηση αποτελεσματικότητας: επικεντρώνεται στην       

παρακολούθηση μεριδίου της αγοράς, πωλήσεων και κέρδους. 

Έτσι λοιπόν, οι πολιτικές του Μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται σε πολλά κράτη          

παγκοσμίως από διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς για την         

διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αγορά, τον σχεδιασμό και την           

δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη μεθόδων και τρόπων         

αποθήκευσης, μεταφοράς και τελικής διανομής των προϊόντων στον τελικό         

καταναλωτή καθώς επίσης και τον καθορισμό τιμής και κοστολόγησης των          

προϊόντων και γενικότερα σε όλες εκείνες τις λειτουργίες και τις επιχειρησιακές           

διαδικασίες μιας επιχείρησης που απαιτούνται από την γέννηση της ιδέας δημιουργίας           

ενός προϊόντος/υπηρεσίας μέχρι την διανομή του στον τελικό καταναλωτή σε όποια           

χώρα και αν βρίσκεται. 

Συμπερασματικά, το Μάρκετινγκ ακολουθεί βασικές αρχές όπως: 
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1. Να αντιμετωπίζει τον κάθε καταναλωτή σαν παραλήπτη των στοχευμένων         

ενεργειών του. 

2. Να έχει ενεργό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην διοίκηση της           

επιχείρησης. 

Η πολιτική του Μάρκετινγκ, κατά κύριο λόγο έχει ως βάση τον καθορισμό της             

αγοράς στην οποία θα στοχεύσει, την συνεχής αναζήτηση ευκαιριών, την σωστή           

εκτίμηση των συνθηκών, την σύνθεση του Μίγματος Μάρκετινγκ και τον συνεχή           

έλεγχο των αποτελεσμάτων της. 

 

    2.1.1 Μείγμα Μάρκετινγκ. 

Οι αποφάσεις και οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ μιας επιχείρησης εκφράζονται          

με τον όρο Μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix), όπου σύμφωνα με το Δημητριάδη            

(2010), πρόκειται για ένα σύστημα στενά συνδεδεμένων μεταβλητών με απώτερο          

σκοπό την ικανοποίηση των στόχων της επιχείρησης αλλά και την ικανοποίηση των            

πελατών της. Οι μεταβλητές αυτές είναι το προιόν (product), η τιμή (price), η διανομή              

ή διακίνηση (place) και η προώθηση (promotion) και είναι γνωστές από τη            

βιβλιογραφία ως τα ‘’4Ps’. 

 

 

 

 

 

	 	 	 	
Μει�γμα	Μα� ρκετινγκ	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Προϊο� ν	 	 Τιμη� 	 	 Διανομη� 	 	 Προω� θηση	
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Φυσικο� 	Προϊο� ν	,	
Σχη� μα,	

Συσκευασι�α	

	
Επι�πεδο	Τιμω� ν,	
Εκπτω� σεις,	

Διαφοροποι�ηση	

	
Κανα� λια,Γεωγρα
φικη� 	Κα� λυψη,	
Διανομη� 	

	 Διαφη� μιση,	
Δημ.Σχε�σεις,	Προσ.	

Πωλη� σεις,	Προω� θηση	
Πωλη� σεων		 	 	

 

Σχήμα 1. Το Μείγμα Μάρκετινγκ 

 

Το Προϊόν :  ως προϊόν ή υπηρεσία είναι το σύνολο των υλικών και άυλων             

χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες           

των καταναλωτών. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία έχει στενή σχέση με τα υπόλοιπα            

στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. 

Όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ δηλαδή τα 4Ps έχουν σχεδιαστεί            

κατάλληλα ώστε να διαμορφώνουν την εικόνα της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν κάθε           

φορά που μια επιχείρηση σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία,            

σχεδιάζει αντίστοιχα και την τιμολογιακή της πολιτική, την διανομή και την πολιτική            

προώθησης του προϊόντος της. Πιο συγκεκριμένα, αν η επιχείρηση προωθήσει στην           

αγορά ένα προϊόν δεν φτάνει μόνο η καλή ποιότητα του αλλά πρέπει να συνοδεύεται              

και από μια ανταγωνιστική τιμή, το κατάλληλο δίκτυο διανομής που θα εξασφαλίζει            

την έγκαιρη παράδοσή του στα σημεία πώλησης όπως και μια αποτελεσματική           

πολιτική προώθησης ώστε να το γνωρίσουν οι καταναλωτές. Τα προϊόντα και οι            

υπηρεσίες έχουν στάδια εξέλιξης όπως: την εισαγωγή τους στην αγορά, την ανάπτυξή            

τους, τον κορεσμό τους και την απόσυρσή τους από την αγορά μετά από κάποιο              

χρονικό διάστημα. 

Η Τιμή:  αφορά την αξία ανταλλαγής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Εκφράζεται με            

χρήματα και απαντά στα ερωτήματα “πόσο” και “με τι” ανταλλάσσεται στην αγορά.            

Η τιμή του αγαθού βοηθά τους καταναλωτές να αποφασίσουν κατάλληλα, να           

συγκρίνουν ανάμεσα σε προϊόντα και υπηρεσίες που κυκλοφορούν ώστε να          

καταλήξουν σε αυτό που τους ικανοποιεί περισσότερο. Επομένως η τιμή επηρεάζει           

ουσιαστικά την εικόνα των προϊόντων και συνδέεται άμεσα με τα υπόλοιπα           

συστατικά του μίγματος μάρκετινγκ. 
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Το Δίκτυο Διανομής :  στο δίκτυο διανομής περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες          

που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα να φτάσουν στους καταναλωτές στις επιθυμητές           

ποσότητες. Ωστόσο, η διανομή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που          

απαιτούνται ώστε το προϊόν να μεταβιβαστεί από την επιχείρηση στον καταναλωτή.           

Τέλος, το δίκτυο διανομής περιλαμβάνει και το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει           

στην διακίνηση των προϊόντων όπως (αποθήκευση μεταφορά κ.ο.κ). 

Η Προώθηση :  πρόκειται ίσως για την πιο δυναμική μεταβλητή του μάρκετινγκ           

διότι υπάρχει φυσική επαφή και επικοινωνία μεταξύ πωλητών και καταναλωτών. Για           

να είναι αποτελεσματική η προώθηση πρέπει: 

1. να υπάρχει αποτελεσματική πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα          

διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες, 

2. να πειστούν οι καταναλωτές ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα ικανοποιήσει καλύτερα            

τις ανάγκες τους, 

Η μεταβλητή της προώθησης των προϊόντων συνδέεται στενά με τα υπόλοιπα           

χαρακτηριστικά του μίγματος μάρκετινγκ. Για να πετύχει τον στόχο της, η μεταβλητή            

της προώθησης χρησιμοποιεί διάφορα μέσα και εργαλεία όπως τα διαφημιστικά          

έντυπα, φυλλάδια, αφίσες, εκπτώσεις, προσφορές, δείγματα, προσωπικές πωλήσεις,        

δημόσιες σχέσεις κ.ά. 

Η σημασία που δίνει η επιχείρηση στις προαναφερθείσες μεταβλητές του          

μίγματος μάρκετινγκ διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση καθώς υπαγορεύεται         

από τους στόχους του Μάρκετινγκ, τους γενικότερους στόχους της κάθε επιχείρησης           

και βεβαίως από τις συνθήκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με το Λελεδάκη (2008), η διαδικασία λήψης επιχειρησιακών         

αποφάσεων σχετικά με την χρήση του Μείγματος Μάρκετινγκ αποτυπώνονται στο          

παρακάτω σχήμα: 

 

	 	 	 	
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
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	 	 	 	 ΜΕΙΓΜΑ	

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	(	
Προϊο� ντα,	

Υπηρεσι�ες,	Τιμε�ς	)	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 ΜΕΙΓΜΑ	

ΠΡΟΩθΗΣΗΣ	(	
Διαφη� μιση,	
Ενε�ργειες,	

Προω� θησης	)	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 ΜΕΙΓΜΑ	ΔΙΑΝΟΜΗΣ	

(	Κανα� λια	Διανομη� ς,	
Εναλλακτικοι�	
Τρο�ποι	)	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ	-	
ΣΤΟΧΟΣ	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

 

Σχήμα 2. Λήψη αποφάσεων διαμόρφωσης Μείγματος Μάρκετινγκ 

Μια επιχείρηση δεν εφαρμόζει μείγμα μάρκετινγκ μόνο στα προϊόντα της αλλά           

και στις υπηρεσίες της. Το μείγμα μάρκετινγκ που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες           

συμπεριλαμβάνει τρεις μεταβλητές οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: 

➢ Οι άνθρωποι: η μεταβλητή αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών          

του μίγματος μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει           

ένα ξενοδοχείο συνδέεται στενά με τον υπάλληλο του ξενοδοχείου αφού είναι           

αυτός που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες του.  

➢ Οι διαδικασίες: αποτελούν σημαντικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ και         

εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την φύση, τον βαθμό πολυπλοκότητας και τον            

χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθούν Για παράδειγμα η μεταφορά          

χρημάτων για την κράτηση ενός δωματίου σε κάποιο ξενοδοχείο. 

➢ Το περιβάλλον της επιχείρησης: η τοποθεσία στην οποία λειτουργεί μια          

επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών όπως λόγου χάρη ένα ξενοδοχείο,ο        
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εσωτερικός και εξωτερικός του χώρος, η ασφάλεια και η υγιεινή των χώρων            

συνδέονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Έτσι λοιπόν το μείγμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης εκτός των τεσσάρων          

βασικών μεταβλητών περιλαμβάνει επιπλέον τρία συστατικά δίνοντας του νέα         

διάσταση όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

Σχήμα 3. Η νέα διάσταση του Μίγματος Μάρκετινγκ 

 

 

 

2.1.2 Τουριστικό Μάρκετινγκ. 
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Σε αρκετούς επιχειρηματικούς τομείς, οι επιχειρήσεις πλέον συνεργάζονται        

μεταξύ τους με απώτερο σκοπό να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους            

ίδιους. Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι παραδοσιακές σχέσεις των           

επιχειρήσεων έχουν αλλάξει υιοθετώντας ένα νέο μοτίβο συνεργασίας μεταξύ τους. Η           

τάση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στην τουριστική βιομηχανία διεθνώς.  

Ο ορισμός του Τουριστικού Μάρκετινγκ έχει περιγραφεί πολλάκις σε αρκετές          

αναφορές. Για τους λόγους της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ο ορισμός που           

αναφέρει ο Fyall (2004), ο οποίος συνοψίζεται ως η διαδικασία διαχείρισης που είναι             

υπεύθυνη για τον προσδιορισμό, την πρόβλεψη και την ικανοποίηση των απαιτήσεων           

των πελατών με κέρδος. 

Σύμφωνα με τον Fyall (2004), το τουριστικό προϊόν είναι μια υπηρεσία με τα             

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

● Είναι <<άυλο>>: ο καταναλωτής πριν αγοράσει ένα αγαθό μπορεί να το δει            

και να το εξετάσει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες δεν               

ανήκουν στον καταναλωτή. Οι υπηρεσίες αξιολογούνται βάση των αναμενόμενων         

αποτελεσμάτων άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Αρκετά τουριστικά προϊόντα         

μπορείς να τα δεις όπως: ξενοδοχεία αλλά σε γενικές γραμμές ο τουρισμός παρέχει             

υπηρεσίες και όχι προϊόντα 

● Φθαρτότητα: σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, οι διανυκτερεύσεις σε ένα           

ξενοδοχείο και οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων έχουν ημερομηνία λήξης.  

● Ανελαστικότητα της προσφοράς: το τουριστικό προϊόν χαρακτηρίζεται από        

ανελαστικότητα Δηλαδή δεν προσαρμόζεται στις αλλαγές που απαιτούνται είτε         

μακροπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα Συγκεκριμένα μεσοπρόθεσμα, μια μικρή μείωση        

στην ζήτηση της τουριστικής υπηρεσίας δεν θα έχει μεγάλη επίδραση στην τιμή της             

ενώ μακροπρόθεσμα, καθορίζεται και η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος και η           

τιμή του.  

Ο Fyall (2004), αναφέρει πως εξαιτίας της όλο ένα και αυξανόμενης ανάπτυξης            

της τουριστικής ζήτησης διεθνώς, νέες στρατηγικές τουριστικού μάρκετινγκ ήρθαν         

στο προσκήνιο. Τα τελευταία χρόνια, κυριαρχεί η δημιουργία συνεργασιών στην          
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τουριστική βιομηχανία παγκοσμίως. Οι συμμαχίες τέτοιου τύπου εξασφαλίζουν στις         

τουριστικές επιχειρήσεις μια ευλυγισία απέναντι στην παγκοσμιοποίηση δίνοντας        

τους την δυνατότητα να αυξήσουν τα οικονομικά τους μεγέθη καθώς και την            

ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι         

συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να μοιράζονται το ρίσκο με τέτοιο τρόπο ώστε            

να ενισχύουν την δύναμή τους σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη τους. Σε αυτό το              

σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες συνεργασίες στην τουριστική          

βιομηχανία διεθνώς γίνονται για λόγους πωλήσεων, μάρκετινγκ, έρευνας και         

ανάπτυξης.  

Παρά τις αυξανόμενες συνεργασίες, στον τομέα του τουρισμού μια σκέψη          

επικρατεί: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Βέβαια, τα παραπάνω, έχουν θετικό          

αντίκτυπο στον τουρίστα μιας και μπορεί να να αναζητήσει πλήθος υπηρεσιών σε            

χαμηλές τιμές κάτι που δεν ισχύει για τους περισσότερους εμπλεκόμενους όπως:           

αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικούς πράκτορες, πράκτορες τουριστικών      

καταλυμάτων μιας και το περιθώριο κέρδους τους μειώνεται σημαντικά.  

Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι επιλογές των τουριστικών υπηρεσιών και           

τουριστικών προϊόντων Έτσι η γοητεία του τουρισμού, λειτουργεί σε πολλές          

περιπτώσεις ως καταλύτης γρήγορων κερδών και είναι ένας από τους          

σημαντικότερους λόγους στο να μείνουν οι τουριστικές επιχειρήσεις προσηλωμένες         

στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών παγκοσμίως.  

Στην τουριστική βιομηχανία η πιο γνωστή πολιτική τουριστικού μάρκετινγκ που          

υιοθετήθηκε από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη ήταν η <<Ρ3>>. Αφορά πρωτοβουλίες           

οι οποίες συγκεντρώνουν τα ενδιαφέροντα αρκετών τοπικών και ευρύτερων         

οργανώσεων σε διάφορα επίπεδα. Σε αυτό το σημείο, να σημειωθεί ότι τα παραπάνω             

δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί ανάπτυξη. Σύμφωνα με έρευνες,            

περιπτώσεις συνεργασιών οι οποίες μπορούν να σημειώσουν ανάπτυξη μπορούν να          

είναι: η ανακύκλωση, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, η διατήρηση και η ενίσχυση του            

κεφαλαίου. 

Χωρίς αμφιβολία ο τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη σε παγκόσμια          

κλίμακα μιας και συμβάλει τα μέγιστα στο Α.Ε.Π. όλων των ανεπτυγμένων χωρών.            
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Και αυτός ο τομέας αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις που σχετίζονται με την           

ανάπτυξη, με τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης αλλά και με την κατανομή των             

υπάρχον των φυσικών πόρων μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο. Έτσι η            

υιοθέτηση του τουριστικού μάρκετινγκ μέσα σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται          

συνεχώς είναι η καλύτερη πρακτική που εφαρμόζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις          

παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με το Λελεδάκη (2014), το Τουριστικό Μάρκετινγκ έχει ως σκοπό την            

τουριστική προβολή μιας χώρας ή συγκεκριμένων περιοχών της, καθώς και την           

προβολή ορισμένων εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: ο αγροτουρισμός, ο         

συνεδριακός τουρισμός, ή ο τουρισμός υγείας και ομορφιάς. 

Το Τουριστικό Μάρκετινγκ θα μπορούσε να είναι μια σειρά μεθόδων και           

τεχνικών (έρευνας, ανάλυσης, επιβεβαίωσης, αξιολόγησης) που στοχεύουν στην        

ικανοποίηση της ανάγκης ταξιδιού (εκφρασμένης ή όχι) για λόγους αναψυχής,          

εργασίας, οικογενειακούς κλπ υπό τις καλύτερες δυνατές ψυχο-κοινωνιολογικές        

συνθήκες για τους τουρίστες και τους κατοίκους των χωρών - δεκτών και οικονομικές             

συνθήκες για τους τουριστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις  

Εν κατακλείδι, το Τουριστικό Μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που          

απορρέουν από την εκτέλεση των πολιτικών που υιοθετούν οι τουριστικές          

επιχειρήσεις (άσχετα αν αυτή είναι μια τουριστική επιχειρησιακή μονάδα ιδιωτικού,          

δημοσίου, εθνικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος ή διεθνούς αντικειμένου ).Τέτοιου         

είδους ενέργειες έχουν ως απώτερο σκοπό την επίτευξη της μεγιστοποίησης της           

ικανοποίησης των αναγκών διαφόρων προσδιορισμένων ομάδων καταναλωτών κατά        

τέτοιο τρόπο ώστε η τουριστική επιχείρηση να απολαμβάνει αντίστοιχη ωφέλεια ή           

οικονομικό κέρδος.  

Θέτοντας στο επίκεντρο τον καταναλωτή και τις επιθυμίες του κάθε προορισμός           

θα πρέπει να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους και να εφαρμόσει πολιτική μάρκετινγκ           

τονίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαίτερες ομορφιές του κάθε τόπου. Κύριο           

μέλημά τους θα πρέπει να είναι οι ανάγκες των καταναλωτών και η βελτίωση των              

προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι παραπάνω επιδιώξεις αποτελούν την κύρια βάση του          

τουριστικού προϊόντος/υπηρεσίας που θα αξιολογηθεί από τους ενδιαφερόμενους        
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επισκέπτες. Εκτός των άλλων αποτελεί σημαντική πρόκληση για την τουριστική         

βιομηχανία η κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών αν           

θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Η διεθνής αγορά του τουρισμού μεταβάλλεται συνεχώς και γίνεται ολοένα και            

πιο απαιτητική. Έτσι λοιπόν οι τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν           

του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί, θα πρέπει συνεχώς να ερευνούν την αγορά            

και να προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις επικρατούσες           

συνθήκες. Τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης που           

προβλέπεται τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο ο ανταγωνισμός θα είναι             

μεγαλύτερος. Υπό αυτή την οπτική, η ανάπτυξη του Τουριστικού Μάρκετινγκ          

κρίνεται επιτακτική από τις επιχειρήσεις τόσο για την επιβίωσή τους αλλά και για την              

ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των        

καταναλωτών.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το τουριστικό μάρκετινγκ έχει άμεση          

σχέση με την λήψη αποφάσεων σε επίπεδο στρατηγικής. Η λήψη αποφάσεων των            

τουριστικών επιχειρήσεων είναι μια διαδικασία που επιλύει αρκετά προβλήματα. Η          

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις και αποτελείται από            

την στρατηγική ανάλυση, την στρατηγική επιλογή και την στρατηγική υλοποίηση. 

Σχετικά με την στρατηγική ανάλυση: σκοπεύει στο να κατανοήσει η τουριστική           

επιχείρηση την θέση της σε σχέση με το περιβάλλον της. Η στρατηγική ανάλυση από              

την πλευρά της επιχείρησης θα πρέπει να απαντά σε ερωτήματα όπως: 

1. Τι αλλαγές συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον της δηλαδή στην τουριστική          

βιομηχανία, 

2. Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στην επιχείρηση, 

3. Τι διαθέσιμους πόρους έχει αυτή την στιγμή η επιχείρηση και πόσους θα            

χρειαστεί στο μέλλον. 

Σχετικά με την στρατηγική επιλογή θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα ακόλουθα            

σημεία: 
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1. Οι εναλλακτικές επιλογές, 

2. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών, 

3. Η επιλογή της προτιμώμενης στρατηγικής. 

Σχετικά με την στρατηγική υλοποίηση, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις που           

έχουν ληφθεί από την επιχείρηση θα πρέπει πρωτίστως να κατανεμηθούν τα αναγκαία            

υλικά και οι ανθρώπινοι πόροι βάση των σχεδίων δράσης, ίσως κριθεί και αναγκαία η              

επανεκπαίδευση του προσωπικού και ενδεχομένως η αναπροσαρμογή της        

οργανωτικής δομής της επιχείρησης.   

Το σημείο εκκίνησης για όλα τα σχέδια τουριστικού μάρκετινγκ είναι ο           

καθορισμός των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων Οι στόχοι που θα τεθούν, σε         

συνδυασμό με τις εσωτερικές αδυναμίες και πλεονεκτήματα μιας τουριστικής         

επιχείρησης, καθορίζουν τις εναλλακτικές επιλογές για την αντιμετώπιση των         

απειλών και των ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος  Κατά συνέπεια, αν και οι           

στόχοι αποτελούν τμήμα των σχεδίων μάρκετινγκ, στην ουσία τα σχέδια προκύπτουν           

από τους στόχους που αποσκοπούν στην υλοποίησή τους. Η πρακτική του           

τουριστικού μάρκετινγκ μπορεί να αναπτυχθεί με επιτυχία εφόσον καταστρωθεί         

σύμφωνα μ’ ένα λογικό σχέδιο, προκαθορίζοντας τις μελέτες και τις έρευνες που            

απαιτούνται, τις αποφάσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.  

Το σχέδιο μάρκετινγκ είναι ένα λειτουργικό σχέδιο. Υπόκειται στο γενικό σχέδιο          

της επιχείρησης που και αυτό με τη σειρά του συμπεριλαμβάνει άλλα σχέδια: το             

χρηματοοικονομικό, τις προμήθειες, τις επενδύσεις κ.λ.π.. Ακόμη και αν δεν υπάρχει           

γενικό σχέδιο της επιχείρησης το σχέδιο μάρκετινγκ πρέπει να συμβαδίζει με τις            

αρχές και τους γενικούς στόχους της επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις,συνήθως           

καταρτίζεται ένα  μεσοπρόθεσμο σχέδιο  (3 έως 5 έτη) που δίνει ένα γενικό          

προσανατολισμό καθώς και ένα  ετήσιο σχέδιο , περισσότερο λεπτομερές. Μόνον οι         

γενικές αρχές και επιλογές παραμένουν ίδιες για μια μεγαλύτερη περίοδο. Το σχέδιο            

δράσης πρέπει να επαναπροσδιορίζεται περιοδικά ανάλογα με την μεταβολή των          

γεγονότων και άλλων δεδομένων. Στο πλαίσιο των σχεδίων του τουριστικού          

μάρκετινγκ οι ουσιώδεις απαιτήσεις της διαδικασίας είναι οι ακόλουθες: 
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1. Ο εντοπισμός των αναγκών των καταναλωτών. Δηλαδή, η εξεύρεση          

απαντήσεων σε ερωτήσεις όπως: Τι τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες αγοράζουν οι           

καταναλωτές;  Πώς τα αγοράζουν;  Πώς τα διακινούν οι  μεσάζοντες του τουρισμού         

(π.χ. οι ταξιδιωτικοί πράκτορες); Ποιοι τα αγοράζουν;  Γιατί τα αγοράζουν; 

2 . Ο διαχωρισμός της τουριστικής αγοράς σε διαφορετικά τμήματα και η           

επικέντρωση - στόχευση στην κάλυψη των αναγκών κάποιων από τα τμήματα           

αυτά.  Η τμηματοποίηση των καταναλωτών τουριστικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα        

με συγκεκριμένα κριτήρια (δημογραφικά, ψυχογραφικά, γεωγραφικά, κ.λ.π.) 

3 .  Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην κάλυψη των αναγκών των          

τμημάτων των καταναλωτών που επιλέχθηκαν. Μέσω του παραπάνω ανταγωνιστικού         

πλεονεκτήματος δημιουργείται για την τουριστική επιχείρηση ένα ισχυρό συγκριτικό         

πλεονέκτημα στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η φιλοσοφία των σχεδίων            

τουριστικού μάρκετινγκ βασίζεται στις παραπάνω τρεις απαιτήσεις και εκφράζεται         

μέσω των απαντήσεων στις παρακάτω πέντε ερωτήσεις: Πού βρισκόμαστε τώρ α;  Πού         

θέλουμε να πάμε; Πώς θα πάμε στον προορισμό μας; Ποια είναι η καλύτερη οδός;             

Πώς θα διασφαλίσουμε την άφιξή μας στον προορισμό που επιλέξαμε;       

Οι παραπάνω ερωτήσεις περιέχουν τρεις διαφορετικές χρονικές διαστάσεις: 

1. Το παρελθόν, σύμφωνα με το οποίο καταλήξαμε στην σημερινή μας           

κατάσταση.  Από τις επιδόσεις του παρελθόντος μπορούμε να αποκομίσουμε        

σημαντικά διδάγματα σχετικά με παλαιότερες επιλογές, επιτυχίες και σφάλματα. 

2. Το παρόν, κατά το οποίο λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επιδόσεις του παρελθόντος θα              

πρέπει να αποφασίσουμε για την μελλοντική μας επιθυμητή θέση στην τουριστική           

αγορά.  Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε            

στην επιθυμητή μας θέση. 

3.Το μέλλον, το οποίο αποτελεί την χρονική διάσταση “κλειδί” και κατά το οποίο θα              

αποδειχθεί εάν οι στόχοι μας θα υλοποιηθούν. 
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Χρησιμοποιώντας ως βάση τις πέντε ερωτήσεις που εκφράζουν την φιλοσοφία          

των σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο         

σχεδιασμού το οποίο αποτελείται από πέντε στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα εξεταστούν            

όλα τα ζητήματα που αφορούν την τωρινή κατάσταση της τουριστικής επιχείρησης           

σχετικά με την θέση της στον ανταγωνισμό, την γκάμα των τουριστικών  προϊόντων            

και υπηρεσιών που προσφέρει, του μεγέθους της αγοράς του  τουρισμού που της            

ανήκει, την οικονομική της κατάσταση και τη γενικότερη λειτουργική της          

αποτελεσματικότητα Το στάδιο αυτό ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως σημείο        

εκκίνησης για την διαμόρφωση των σχεδίων μάρκετινγκ. Το δεύτερο στάδιο          

σχετίζεται με τον ακριβή καθορισμό της μελλοντική θέσης της επιχείρησης στο           

περιβάλλον.  Πρέπει να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την         

παρούσα της θέση, τους διαθέσιμους πόρους της και τις συνθήκες που επικρατούν            

στο εξωτερικό περιβάλλον. Στο τρίτο στάδιο θα ασχοληθούμε με τον τρόπο με τον             

οποίο θα γίνει εφικτή η εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί μέσω του             

εντοπισμού εναλλακτικών στρατηγικών. Το τέταρτο στάδιο επικεντρώνεται στην        

αξιολόγηση των παραπάνω εναλλακτικών στρατηγικών και τελικά στην επιλογή των          

καλύτερων από αυτές. Τέλος, το πέμπτο στάδιο καλύπτει την υλοποίηση των           

στρατηγικών που επιλέχθηκαν μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων σχεδίων        

δράσης.  Η πορεία της υλοποίησης των σχεδίων θα πρέπει να παρακολουθείται στενά           

και τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό θα εντοπίζονται άμεσα ώστε να είναι             

εφικτή η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. 

 

 

 

2.2 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. 

 

Η στρατηγική του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ (Ε-Μarketing) αφορά ηλεκτρονικά        

δεδομένα τα οποία αναβαθμίζουν τις υπάρχουσες λειτουργίες- διαδικασίες ή         
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δημιουργούν καινούριες σε έναν οργανισμό με απώτερο στόχο την επικοινωνία και           

την παράδοση αξίας στους πελάτες του ώστε να ωφεληθεί η επιχείρηση και οι μέτοχοί              

του.  Η νέα αυτή τάση του Μάρκετινγκ αφορά την προώθηση προϊόντων και            

υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή         

προσωπικών μηνυμάτων σε κινητά ( Ε-Mails, SMS ) κ.ά.  

Η Χαλιώτη (2012) αναφέρει πως το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ συχνά αναφέρεται          

και ως <<Internet Marketing, E-Marketing, Web Marketing και On-Line         

Marketing>>. 

Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ αποτελεί μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για        

τις επιχειρήσεις που το υιοθετούν αφού βασίζεται σε <<έξυπνες>> μεθόδους          

προσέλκυσης πελατών οι οποίες είναι συνυφασμένες απόλυτα με τις σύγχρονες          

τάσεις της ηλεκτρονικής εποχής. Η καινοτομία του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ δεν          

έγκειται μόνο στις νέες μεθόδους που εφαρμόζει αλλά διαφοροποιείται και ως προς            

την στρατηγική προσέγγιση που εφαρμόζει μέσω του διαδικτύου που αφορούν την           

πολιτική των προϊόντων, την πολιτική των τιμών , την τμηματοποίηση της αγοράς,            

την έρευνα της αγοράς,την πολιτική της προβολής, την πολιτική της διανομής και τον             

έλεγχο της αποτελεσματικότητας 

Σχετικά με την πολιτική των προϊόντων: 

➢ Η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται βάση των αναγκών και των επιθυμιών των            

καταναλωτών, 

➢ Τα προσφερόμενα προϊόντα περιγράφονται αναλυτικά στον ιστότοπο της        

επιχείρησης, 

➢ Είναι δυνατή η επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερους κλάδους        

προϊόντων, 

➢ Υπάρχει αλληλεπίδραση στην επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, 

➢ Παρέχεται υποστήριξη των καταναλωτών και μετά την πώληση των προϊόντων 

Αναφορικά με την πολιτική των τιμών: 
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➢ Είναι δυνατή η άμεση προβολή προσφορών και ειδικών εκπτώσεων στα          

προϊόντα, 

➢ Ο καταναλωτής μπορεί να βρει χαμηλότερες τιμές λόγω της μη διαμεσολάβησης           

μεσαζόντων, 

➢ Ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει τις τιμές στις διάφορες διαδικτυακές          

(Online) αγορές. 

Αναφορικά με την τμηματοποίηση της αγοράς: 

➢ Ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των καταναλωτών, 

➢ Παρέχεται διάκριση μέσω στατιστικών στην αξία του ατόμου. 

Αναφορικά με την έρευνα αγοράς: 

➢ Διατίθενται σχετικά ερωτηματολόγια σχετικά με τις διαθέσεις των καταναλωτών, 

➢ Παρέχεται έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση. 

Αναφορικά με την πολιτική προβολής: 

➢ Παρέχονται πληροφορίες και διαφημιστικά ανάλογα με τις απαιτήσεις του         

πελάτη, 

➢ Είναι δυνατή η αποστολή δείγματος και διαφημιστικού υλικού, 

➢ Ανάπτυξη ελκυστικών ιστοτόπων για προσέλκυση καταναλωτών, 

➢ Αλληλεπίδραση με τον χρήστη και αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές, 

➢ Παρακολούθηση των ενδιαφερόντων των καταναλωτών και προσέλκυσή τους με         

έμμεσο τρόπο. 

Αναφορικά με την πολιτική διανομής: 

➢ Αντικατάσταση του μεσάζοντα μέσω δημιουργίας εταιριών διανομής και        

παράδοσης των διαδικτυακών (Online) προϊόντων 

Αναφορικά με την μέτρηση της αποτελεσματικότητας: 
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➢ Προσπάθεια διατήρησης των ήδη υπαρχόντων πελατών και απόκτησης νέων,  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι για να επιβιώσει μια            

επιχείρηση πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες του εκάστοτε περιβάλλοντος με          

στόχο να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στο περιβάλλον της          

αγοράς.  

Η κατευθυντήρια γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για να            

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ        

συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία: 

1. Επιχειρηματική Δικτύωση. 

2. Γνώσης και του εξατομικευμένου μάρκετινγκ. 

3. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. 

4. Σχέση και παροχή αξίας προς την αγορά. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις διεθνώς         

υιοθετούν πρακτικές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ προσδίδοντας τους τα παρακάτω        

πλεονεκτήματα: 

➢ Ηλεκτρονική επιχείρηση (E-Business): η συνεχής βελτιστοποίηση των       

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, 

➢ Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce): το υποσύνολο του ηλεκτρονικού εμπορίου        

που εστιάζεται στις συναλλαγές, 

➢ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (E-Marketing): το μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί την        

τεχνολογία αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της επιχείρησης και        

μεταμορφώνει τις στρατηγικές μάρκετινγκ για να δημιουργήσει επιχειρηματικά        

μοντέλα που αυξάνουν την αξία για τον πελάτη και/ή την κερδοφορία της            

επιχείρησης. 

Τα κυριότερα εργαλεία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι: 

1. Ιστότοποι. 
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2. Καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

3. Διαχείριση άρθρων. 

4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Διαδικτυακή (On-line) διαφήμιση. 

6. Διαδικτυακές Εκδηλώσεις (Online Events). 

Σύμφωνα με έρευνες οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει        

στρατηγικές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ διότι διεθνώς οι περισσότεροι καταναλωτές        

επικοινωνούν και ενημερώνονται μέσω του διαδικτύου. Για το λόγο αυτό όλο και            

περισσότερες επιχειρήσεις <<μεταφέρουν>> ένα ποσοστό του προϋπολογισμού       

(Βudget) τους στο διαδίκτυο για την προσέλκυση υποψήφιων πελατών. Το ποσοστό           

που <<μεταφέρεται>> στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (Ε-Marketing) εξαρτάται από το         

είδος της επιχείρησης, τα προϊόντα/υπηρεσίες και φυσικά το προφίλ των πελατών της.            

Άλλοι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ηλεκτρονικό μάρκετινγκ          

συνοψίζονται παρακάτω: 

➢ <<Χτίζει>> σχέσεις με τους πελάτες, 

➢ Δημιουργεί έρευνες και <<συλλέγει>> στοιχεία από την αγορά άμεσα, 

➢ <<Σχεδιάζει>> άμεσες αποτελεσματικές και μετρήσιμες προωθητικές ενέργειες, 

➢ <<Τοποθετεί>> προϊόντα/υπηρεσίες στο μεγαλύτερο εμπορικό κανάλι διανομής 

που καλύπτει την παγκόσμια αγορά. 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, πρέπει να γίνει μια αναφορά στους παράγοντες του            

εσωτερικού (Μίκρο) και εξωτερικού (Μάκρο) περιβάλλοντος των εταιρειών στο         

πλαίσιο του Ηλεκτρονικού εμπορίου (βλέπε πίνακα 9):  

 

Πίνακας 9:  Παράγοντες του Μίκρο και Μάκρο περιβάλλοντος των εταιρειών στο 

πλαίσιο του Ηλεκτρονικού εμπορίου 
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Μίκρο-περιβάλλον  Μάκρο-περιβάλλον 

Η αγορά:  
− Ανταγωνιστικές δυνάμεις. 	
− Μετακίνηση από την αλυσίδα    

αξίας στο δίκτυο αξίας. 	
− Αλλαγή στη δομή των καναλιών     

διανομής. 	
− Αλλαγή στην τοποθεσία των    

συναλλαγών. 	
− Νέα επιχειρηματικά μοντέλα που    

εμπεριέχουν την χρήση του    
διαδικτύου. 	

Κοινωνικό: 
− Προστασία προσωπικών  

δεδομένων των καταναλωτών. 	
− Ασφάλεια στις συναλλαγές και    

στην χρήση χρεωστικών και    
πιστωτικών καρτών. 	

  
  

Η επιχείρηση/ οργανισμός:  
− Ανάγκη αύξησης του βαθμού    

προσαρμοστικότητας στις  
αλλαγές.	

Τεχνολογικό:  
− Εμφάνιση νέων τεχνολογιών που    

αλλάζουν τον τρόπο συναλλαγών    
μεταξύ επιχειρήσεων και   
αγοραστών. 	

− Σχέση με την νέα τεχνολογία και      
τις αλλαγές της	

Οι πελάτες της επιχείρησης:  
− Η πρόσβαση στο Ιντερνέτ 	
− Η προδιάθεση να αγοράσουν    

προϊόντα και υπηρεσίες   
ηλεκτρονικά. 	

− Η ηλεκτρονική συμπεριφορά του    
καταναλωτή.	

− Τεχνικά χαρακτηριστικά και   
ταχύτητα του δικτύου. 	

Οικονομικό: 
− Δημιουργία νέων αγορών και    

νέων πηγών δημιουργίας εσόδων. 

Οι προμηθευτές της επιχείρησης:  
− Η πρόσβαση στο Ιντερνέτ 	
− Η προδιάθεση να   

χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο   
για επιχειρηματικές συναλλαγές. 	

− Ενοποίηση με τα υπάρχοντα    
εταιρικά συστήματα. 	

Πολιτικό, νομικό, ηθικό, και    
φορολογικό: 
− Νέο νομικό πλαίσιο για τις     

διαδικτυακές εμπορικές  
συναλλαγές. 	

− Μεγαλύτερος κυβερνητικός και   
φορολογικός έλεγχος. 	

− Κυβερνητικές επιδοτήσεις για   
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. 	

Ανταγωνιστές 
− Οι δυνατότητες των   

ανταγωνιστών 	

 

Μεσάζοντες:  
− Εμφάνιση νέων μεσαζόντων με    

νέα χαρακτηριστικά 	

 

Πηγή: Chaffey (2009, σελ.42) 
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Οι παράγοντες που αναφέρουν οι Chaffey (2003, 2009) αφορούν και τις τουριστικές            

επιχειρήσεις Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη του τραπεζικού μάρκετινγκ πρέπει να          

λάβουν σοβαρά υπόψη τις αλλαγές που συνέβησαν στο εξωτερικό και εσωτερικό           

περιβάλλον των εταιρειών τους και να υιοθετήσουν μια στρατηγική που δίνει έμφαση            

στις συνεχείς αλλαγές και στη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας με στόχο να           

εξυπηρετηθούν αρτιότερα οι ανάγκες των πελατών τους.  

 

2.2.1 Πλεονεκτήματα 

 

Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στην λειτουργία        

των επιχειρήσεων αλλά προσδίδει και σημαντικά οφέλη και στους καταναλωτές.          

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα σημαντικότερα οφέλη και πλεονεκτήματα του         

Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ: 

➢ Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες: ο πελάτης μπορεί να έχει ολοκληρωμένη           

εικόνα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης από         

οποιοδήποτε σημείο. Η παρουσίαση των προϊόντων είναι καλά δομημένη και          

ελκυστική προς τον καταναλωτή.  

➢ Δυνατότητα όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτους μεγέθους να απευθυνθούν        

στην παγκόσμια αγορά: μια αγορά πολλών εκατομμυρίων καταναλωτών. Η         

έρευνα αγοράς που διεξάγεται από τις επιχειρήσεις αφορά και μικρές και μεγάλες            

γεωγραφικές περιοχές. 

➢ Δυνατότητα μετρήσεως αποτελεσματικότητας και διεξαγωγής ερευνών:      

στατιστική μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από την αγορά          

συγκεκριμένων προϊόντων Επίσης από την έρευνα μπορούν να εξαχθούν στοιχεία          

με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά νέων προϊόντων 

➢ Διαδικτυακή (On-Line) και Ακριβής στην ώρα (Just-in-time) εξυπηρέτηση        

πελατών καθώς και παράδοση πληροφοριακού υλικού και άλλων προϊόντων         
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(π.χ λογισμικό):  οι πρακτικές που προσφέρει το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ στην          

επιχείρηση της προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις αλλαγές της           

αγοράς (αλλαγές τιμών, προσφορές, δοκιμή προϊόντων κ.ο.κ). Επίσης, όλες οι          

προσφερόμενες υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ μπορούν να       

αποδοθούν πολύ πιο γρήγορα. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν         

΄<<κατέβασμα>> (Downloading) διαφημιστικού υλικού όπως έντυπα,      

τιμοκατάλογοι και φυλλάδια καθώς επίσης στοιχεία που αφορούν την εταιρεία          

όπως αναφορές και οικονομικούς δείκτες. 

➢ Διαδικτυακές (On-Line) συνεργασίες με άλλες εταιρείες:  τα μέσα που παρέχει          

το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεπιχειρησιακό        

μάρκετινγκ (Business to Bussiness - Β2Β Marketing) με αποτέλεσμα όλα τα           

εμπλεκόμενα μέλη να μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά μεταξύ τους και να           

αναζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

➢ Εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης επί 24ώρου βάσης :  δίνεται η δυνατότητα          

στους πελάτες να εξυπηρετούνται όλο το εικοσιτετράωρο σε αντίθεση με τα           

φυσικά καταστήματα που λειτουργούν με συγκεκριμένο ωράριο. 

➢ Άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές. 

➢ Άμεση παρακολούθηση ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

➢ Αφοσίωση του πελάτη και αναβάθμιση επικοινωνίας επιχείρησης - καταναλωτή -          

εφαρμογής (Relationship Marketing) . 

 

2.2.2 Μειονεκτήματα 

Μπορεί το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ να παρέχει πολλές δυνατότητες και         

διευκολύνσεις συνάμα όμως ελλοχεύουν και κίνδυνοι. Οι σημαντικότεροι εξ’ αυτών          

παρατίθενται παρακάτω: 

➢ Δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όλη η μερίδα των καταναλωτών . Κυρίως οι            

ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις και τα μέσα για να το            
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χρησιμοποιήσουν με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την προώθηση των         

προϊόντων 

➢ Σε πολλές περιπτώσεις ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα με υλική υπόσταση  η            

συναλλαγή ολοκληρώνεται με την φυσική παράδοση των προϊόντων Κάτι         

τέτοιο είναι εξαιρετικά χρονοβόρο αφού σε αρκετές περιπτώσεις το προϊόν          

μπορεί να παραδοθεί στον καταναλωτή μετά από αρκετό διάστημα ειδικά αν           

ληφθεί υπόψιν ότι ο αγοραστής μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του            

πλανήτη. 

➢ Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ απευθύνεται σε κοινό παγκοσμίου εμβέλειας. Για         

το λόγο αυτό το μήνυμα που διαμορφώνεται μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή           

εξαρτάται πολλές φορές από την γλώσσα, την νοοτροπία και τυχόν άλλες           

διαφοροποιήσεις του καταναλωτικού κοινού που απευθύνεται. 

➢ Το διαδίκτυο δεν διαθέτει κάποιο κεντρικό σύστημα ταξινόμησης .  Έτσι ο          

χρήστης δεν εντοπίζει πάντα τις πληροφορίες που επιθυμεί. Επίσης, δεν εγγυάται           

η αξιοπιστία και η ταχύτητα του δικτύου. 

➢ Παρατηρείται η  αποξένωση του ανθρώπου αφού δεν υπάρχει καμία φυσική          

επαφή και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέλη. 

➢ Η κατασκευή ενός ιστότοπου πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς προκειμένου να          

παραμένει ελκυστική στο αγοραστικό κοινό και οι πληροφορίες που διαθέτει να           

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

➢ Μπορεί το διαδίκτυο να παρέχει ευκολία πρόσβασης σε άπειρες πληροφορίες όχι           

όμως χωρίς αντίτιμο. Το αντίτιμο είναι η  μικρή δυνατότητα ασφάλειας στις           

πληροφορίες και όχι απόλυτη ασφάλεια στις οικονομικές συναλλαγές . Ο         

κίνδυνος μη ασφαλών συναλλαγών στο διαδίκτυο θεωρείται σημαντικός από όλα          

τα εμπλεκόμενα μέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις 

➢ Υπάρχει η δυνατότητα μόνο ο αποδέκτης να επιλέγει να επικοινωνήσει με την            

επιχείρηση και όχι το αντίστροφο. Κάτι που στα προηγούμενα σημεία της           
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εργασίας αναφέρθηκε ως πλεονέκτημα τώρα εκλαμβάνεται ως μειονέκτημα σε         

σχέση με τα κλασσικά μέσα προώθησης προϊόντων 

➢ Συναλλαγματικές Ισορροπίες : οι εκάστοτε κυβερνήσεις προσπαθούν να κρατούν        

μια ισορροπία μεταξύ εισροών και εκροών συναλλάγματος Η δυνατότητα         

ηλεκτρονικών αγορών έχει ταράξει αυτές τις ισορροπίες λόγω του ότι αυτές οι            

χώρες διαθέτουν τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα με το πρόβλημα να          

γίνεται όλο και πιο έντονο σε αυτές τις χώρες με ήδη βεβαρυμένο ισοζύγιο. 

 

2.2.3 Μάρκετινγκ στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media       

Marketing) 

 

Η ραγδαία αύξηση των νέων τεχνολογιών χαρακτηρίζει στο έπακρο την σημερινή           

εποχή. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) κερδίζουν όλο και          

περισσότερο έδαφος (βλέπε πίνακα 10) τόσο από την μεριά των καταναλωτών αλλά            

και από την μεριά των επιχειρήσεων Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που            

αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς από την ημέρα εμφάνισής του. Παρ όλη            

την εξέλιξή του έρευνες δείχνουν ότι δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη          

στρατηγική.  

 

 

 

Πίνακας 10 : Στατιστικά των πιο σημαντικών κοινωνικών δικτύων (Social Media) σε 

παγκόσμια βάση  

Social media Στατιστικά στοιχεία 

Facebook  

Ενεργοί χρήστες ανά μήνα  1,28 δις.  

Ενεργοί χρήστες ανά μήνα μέσω     1,01 δις 
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κινητού  

Αριθμός σελίδων Facebook  Πάνω από 50 εκ.  

Google +  

Ενεργοί χρήστες ανά μήνα  540 εκ.  

Συνολικοί χρήστες 1,6 δις 

Μέσος χρόνος που δαπανάται στο     

Google + 

7 λεπτά ανά μήνα  

Twitter   

Ενεργοί χρήστες ανά μήνα  255 εκ. 

Σύνολο χρηστών Πάνω από 1 δις.  

Tweets ανά ημέρα  500 εκ. 

Ενεργοί χρήστες ανά μήνα μέσω     

κινητού  

78% 

Χρήστες που κάνουν έστω και ένα      

Tweet ανά ημέρα  

46% 

You tube  

Σύνολο χρηστών Πάνω από 1 δις.  

Χρήστες εκτός ΗΠΑ 80% 

Βίντεο που γίνονται <<upload>>    

ανά λεπτό 

100 ώρες βίντεο  

Χρήστες μέσω κινητού 40 %  

                   Πηγή: Digital insights, 2017 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς αναζητούν διέξοδο στην ανάπτυξη        

πολιτικών μέσω του Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων (Social Media Marketing).         

Πως μπορούν όμως να μετατρέψουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε ένα           

απαραίτητο εργαλείο δουλειάς και Μάρκετινγκ. 

Μελετώντας την βιβλιογραφία, και αναλύοντας αποτελέσματα που προέκυψαν        

από σχετικές έρευνες σε ελληνικές επιχειρήσεις ο Αυλωνίτης (2013), προτείνει ένα           
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μοντέλο στρατηγικής Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων (Social Media Marketing)        

που επικεντρώνεται στα κάτωθι σημεία: 

➢ Δημιουργία ιστοσελίδας που να είναι φιλική και να τραβάει την προσοχή . 

Αυτό θεωρείται η αρχή της επιτυχίας. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι καταναλωτές θα             

είναι αυτοί οι οποίοι θα παράγουν και θα μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα, θα            

σχολιάζουν, θα βαθμολογούν και προτείνουν προϊόντα και υπηρεσίες από τις          

οποίες είχαν μείνει ευχαριστημένοι 

➢ Καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί και πιστή εφαρμογή του.  

Παρόλο που ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων ακολουθεί τις νέες           

τάσεις της αγοράς και εισχωρεί στα Κοινωνικά Μέσα, περισσότερα από τα μισά            

αυτά προγράμματα αποτυγχάνουν Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, αφού πρώτα         

προβούν σε έρευνα αγοράς και αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων, με          

σκοπό να κατανοήσουν το περιβάλλον, τους πελάτες και τον ανταγωνισμό, στη          

συνέχεια να οδηγούνται στην στοχοθέτηση και κατάρτιση της στρατηγικής, η          

οποία οφείλει να λειτουργεί ως γνώμονας για κάθε επιτελούμενη ενέργεια. 

➢ Μεθοδική παρουσία των τουριστικών επιχειρήσεων 

Είναι απαραίτητο να παράγεται νέο υλικό σε τακτά χρονικά διαστήματα,          

τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα για μικρές επιχειρήσεις και         

καθημερινά, αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι          

ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης να είναι ενεργές, προκειμένου να        

δημιουργείται μια συνεχής συζήτηση με το κοινό, να ενθαρρύνεται η συμμετοχή           

του και η προώθηση μακροχρόνιων σχέσεων. 

➢ Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό στον καταναλωτή. 

Δεν αρκεί μόνο η σωστή συχνότητα των δημοσιεύσεων αλλά και η ποιότητα            

τους. Πέραν των ενεργειών, νέων προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την           

εκάστοτε εταιρία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν το περιεχόμενό τους           

να είναι επίκαιρο, ελκυστικό και σχετικό με τα ενδιαφέροντα του κοινού στο            

οποίο απευθύνεται.  
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➢ Ισορροπία στην συχνότητα των δημοσιεύσεων και της σχετικότητας του         

περιεχομένου 

Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει μια επιχείρηση τους πελάτες της είναι να             

τους προσφέρεις ισορροπημένα αυτό που επιθυμούν. Χωρίς μεθοδική παρουσία ο          

καταναλωτής θα χαθεί σιωπηλά προς τον ανταγωνισμό ενώ αντίθετα, με μία           

πέραν του επιτρεπτού παρουσία θα δημιουργηθούν αισθήματα πίεσης και εν τέλει           

αποστροφής. Ακόμη, το περιεχόμενο οφείλει ναι μεν να είναι ενδιαφέρον και           

ελκυστικό, πάντα όμως στα επιτρεπτά πλαίσια της σχετικότητας του αντικειμένου          

της επιχείρησης. 

➢ Προσωπική σχέση με τον καταναλωτή. 

Όταν ο καταναλωτής νιώσει ότι μπορεί να εκφραστεί, όταν ακούγεται το           

παράπονο, το πρόβλημα και η γνώμη του, αισθάνεται πως συμμετέχει ενεργά στη            

διαμόρφωση των προϊόντων της επιχείρησης και μένει πιστός, αναπτύσσοντας         

μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης 

➢ Οι επιχειρήσεις πρέπει να απευθύνονται στον πελάτη με ειλικρίνεια Δεν θα           

πρέπει να δοθούν υποσχέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

Έρευνες έχουν δείξει πως οι καταναλωτές είναι δεκτικοί στην μη παροχή κάποιου            

αιτήματός τους όταν αυτό γίνεται τεκμηριωμένα από την πλευρά της επιχείρησης           

και με ένδειξη ενδιαφέροντος Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά παραδείγματα        

δημιουργίας αρνητικού ‘’θορύβου’’ και άσχημων αντιδράσεων όταν οι        

υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν από εταιρείες αποκαλύφθηκαν αναληθείς και         

παραπλανητικές 

➢ Άμεση ανταπόκριση και συνέπεια . 

Πότε δεν πρέπει να υπάρχει αδιαφορία και καθυστέρηση στην ανταπόκριση.          

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 68% των καταναλωτών που σταμάτησαν να           

αλληλεπιδρούν με μια επιχείρηση, το έκαναν γιατί ένιωθαν ότι η επιχείρηση δεν            

ενδιαφερόταν για αυτούς. 

➢ Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να απαντά σε όλα τα σχόλια ακόμη και στα             

αρνητικά. 

Μελέτες έδειξαν πως τα άτομα έχουν την τάση να δημιουργούν και να διαβάζουν             
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αρνητικές αξιολογήσεις των προϊόντων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία της           

μάρκας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθούν τα αρνητικά σχόλια, να τα            

ταξινομούν με κάποια προτεραιότητα, να εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους και          

να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. 

➢ Προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις και στις αλλαγές. 

Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον οι επιχειρήσεις δεν          

μπορούν παρά να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για τις εξελίξεις του           

περιβάλλοντος Εν συνεχεία, οι στόχοι και η στρατηγική τους θα πρέπει να            

προσαρμόζονται και να εναρμονίζονται με τις εκάστοτε συνθήκες. 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μια νέα, δυνατή πραγματικότητα Με τη           

σωστή εφαρμογή του Μάρκετινγκ στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media Marketing)          

οι επιχειρήσεις έχουν στα χέρια τους μια ευκαιρία βελτίωσης και εξέλιξης των            

σχέσεών τους με τους καταναλωτές. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.  

 

 

2.2.4 Μάρκετινγκ σε Κινητά ( Mobile Marketing ). 

Το Μάρκετινγκ σε κινητά (Mobile Marketing) ορίζεται ως η πρακτική του           

μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προσελκύσουν τους πελάτες -           

χρήστες των κινητών συσκευών. 

Παρέχει στους πελάτες (υποψήφιους και μελλοντικούς) να αποκτήσουν ότι         

χρειάζονται στον χρόνο που το χρειάζονται ακόμα και αν είναι εν κινήσει. Όλες οι              

επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι εφαρμόζοντας πρακτικές μάρκετινγκ σε         

κινητά (Mobile Marketing) μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί γιατί η εποχή του           

κινητού έχει ήδη φτάσει και το μάρκετινγκ των κινητών έχει ένα πολλά υποσχόμενο             

παρόν και μέλλον. 
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Στο γράφημα 3. παρατηρείται ότι οι περισσότεροι χρήστες καταναλώνουν πολύ          

περισσότερο χρόνο στο να ασχολούνται με τις κινητές συσκευές. Η τάση αυτή            

αυξάνεται συνεχώς και στο μέλλον προβλέπεται να συνεχιστεί ακόμη περισσότερο. 

 

  

Σχήμα 4. Χρήση των Κινητών 

Το Μάρκετινγκ σε κινητά (Mobile Marketing) αποτελείται από διαφημίσεις που          

εμφανίζονται σε έξυπνα κινητά (Smartphones), σε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς         

(Tablets) ή άλλες κινητές συσκευές. Οι μορφές διαφήμισης, προσαρμογής και στυλ           

διαφημίσεων για κινητά μπορεί να διαφέρουν, καθώς πολλές πλατφόρμες κοινωνικών          

μέσων, ιστότοποι και εφαρμογές για κινητά προσφέρουν τις δικές τους μοναδικές και            

προσαρμοσμένες επιλογές διαφημίσεων για κινητά. 

Και στον τομέα του τουρισμού διεθνώς κρίνεται αναγκαίο από όλες τις           

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν στρατηγική Μάρκετινγκ εστιασμένη σε κινητά όσο         

αναγκαία είναι πια και η πρόσβαση σε υπολογιστές και ίντερνετ. Σύμφωνα με            

έρευνες, το 40% του χρόνου χρήσης των χρηστών διατίθεται σε κινητές συσκευές,            

πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων, δεν είναι             

απλώς επιλογή. Το 80% του χρόνου των φορητών συσκευών δαπανήθηκε σε           

εφαρμογές, με εφαρμογές παιχνιδιών να τρώνε το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου           

εφαρμογής. Σε άλλες αναφορές ερευνών έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι οι χρήστες            

περιηγούνται σε 70% περισσότερες ιστοσελίδες σε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς         
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- υπολογιστές (Tablets) από ότι σε έξυπνα κινητά (Smartphones). Τα ποσοστά           

μετατροπής λιανικής είναι 2,2% στα δισκία, σημαντικά υψηλότερα από 0,7% για τα            

έξυπνα κινητά (Smartphones), αλλά τα παραδοσιακά ποσοστά μετατροπής των         

υπολογιστών εξακολουθούν να είναι τα υψηλότερα στο 3,3%. Οι αναζητήσεις κινητής           

τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 200% σε ετήσια βάση το 2012. Το Μάρκετινγκ σε            

έξυπνες συσκευές προβλέπεται να ξεπεράσει την επιφάνεια εργασίας τα επόμενα          

χρόνια και σίγουρα ήρθε για να μείνει. Αν οι προβλέψεις είναι σωστές, σύντομα θα              

εκλείψει η χρήση της επιφάνειας εργασίας. Από την σκοπιά των επιχειρήσεων σε            

παγκόσμια κλίμακα για να βεβαιωθούν ότι εφαρμόζουν σωστές πρακτικές του          

Μάρκετινγκ σε κινητά (Mobile Marketing) και ότι το κάνουν καλά, θα πρέπει να             

λάβουν υπόψιν τους τα ακόλουθα στοιχεία: να είναι σαφής και συνοπτικοί λόγω του             

ότι οι οθόνες των κινητών είναι μικρές και οι διαφημίσεις μέσω αυτών δεν θα πρέπει               

να αποτρέπουν τον χρήστη. Επίσης, πρέπει να εξετάσουν το κοινό στο οποίο θέλουν             

να απευθυνθούν γιατί ο τύπος του κοινού που θέλουν να προσεγγίσουν θα επηρεάσει             

και το είδος των διαφημίσεων που θέλουν να προβάλλουν. Τέλος, οι επιχειρήσεις θα             

πρέπει να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους διότι δεν έχει νόημα να δοκιμάζουν νέες             

στρατηγικές αν οι προηγούμενες που έχουν εφαρμοστεί δεν λειτουργούν. 

Υπάρχουν αρκετές στρατηγικές εστιασμένες στις έξυπνες κινητές συσκευές που         

μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις Το είδος της στρατηγικής που θα εφαρμόσει            

η κάθε εταιρεία, εξαρτάται από παράγοντες όπως: από την αγορά, τους στόχους που             

έχει θέσει, και από τον προϋπολογισμό που διαθέτει. Ο Σιώμκος (2014), αναφέρει            

κάποιες από τις στρατηγικές Μάρκετινγκ σε κινητά (Mobile Marketing) που μπορούν           

να εφαρμοστούν: 

➢ Το Μάρκετινγκ βάσει Εφαρμογών: Είναι η διαφήμιση για κινητά που          

περιλαμβάνει εφαρμογές για κινητά. Ενώ το 80% του χρόνου κινητής          

τηλεφωνίας δαπανάται για εφαρμογές, δεν χρειάζεται από τις επιχειρήσεις να          

δημιουργήσουν μια εφαρμογή από μόνοι τους για να μπουν στην ενέργεια.           

Υπηρεσίες όπως το <<Google AdMob>> βοηθούν τους διαφημιζόμενους να         

δημιουργούν διαφημίσεις για κινητά που εμφανίζονται σε εφαρμογές για κινητά          

τρίτων κατασκευαστών 
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➢ Το <<Facebook>> επίσης επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να δημιουργούν        

διαφημίσεις που ενσωματώνονται στην εφαρμογή για κινητά του <<Facebook>>.         

Οι διαφημίσεις των χορηγούμενων (Promoted Post) του <<Facebook>>        

ενσωματώνονται τόσο απρόσκοπτα με τη ροή ειδήσεων του, που οι χρήστες           

συχνά δεν αντιλαμβάνονται ότι βλέπουν διαφημίσεις. 

➢ Το Μάρκετινγκ βάσει τοποθεσίας: Οι διαφημίσεις για κινητά που βασίζονται σε           

τοποθεσίες είναι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε κινητές συσκευές με βάση τη           

θέση ενός χρήστη σε σχέση με μια συγκεκριμένη περιοχή ή επιχείρηση. Για            

παράδειγμα, ορισμένοι διαφημιζόμενοι μπορούν μόνο να θέλουν τις διαφημίσεις         

τους για κινητά να εμφανίζονται όταν οι χρήστες βρίσκονται σε ακτίνα 1 μιλίου             

από την επιχείρησή τους. 

➢ Διαφημίσεις αναζήτησης για κινητές συσκευές: Πρόκειται για βασικές        

διαφημίσεις αναζήτησης Google που έχουν δημιουργηθεί για κινητά, οι οποίες          

συχνά διαθέτουν πρόσθετες επεκτάσεις προσθέτου, όπως κλικ - για - κλήση ή            

χάρτες. 

➢ Κινητές διαφημίσεις με εικόνα: διαφημίσεις με εικόνα που έχουν σχεδιαστεί για           

να εμφανίζονται σε κινητές συσκευές. 

➢ <<SMS>>:  Το μάρκετινγκ μέσω <<SMS>> περιλαμβάνει τη λήψη του         

τηλεφωνικού αριθμού ενός χρήστη και την αποστολή κειμένων. Αυτό βέβαια          

θεωρείται κάπως παθητικό. 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό. 
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Ως Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ στον τουρισμό χαρακτηρίζεται η είσοδος των νέων          

τεχνολογιών στην τουριστική βιομηχανία. Στην τουριστική βιομηχανία εμπλέκονται        

δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί, οι οποίοι δημιουργούν, παράγουν και          

προωθούν τουριστικά προ ιόντα και υπηρεσίες με στόχο να εξυπηρετήσουν και να            

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τουριστών. Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων σε          

παγκόσμια κλίμακα που συγκροτούν την τουριστική βιομηχανία αφορούν κυρίως         

προμηθευτές, αναπτυξιακές επιχειρήσεις και οργανισμούς και υπηρεσίες υποστήριξης        

και δια μεσολάβησης. Οι κυριότεροι κλάδοι στους οποίους εστιάζει ο τουρισμός           

αφορούν υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης , μεταφορές, διάθεση τροφίμων και         

ενοικίασης οχημάτων. 

Για αρκετά χρόνια ο κλάδος του τουρισμού αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα          

που είχαν να κάνουν κυρίως με την προσφορά μόνο Ήλιος και θάλασσα, αυξημένη             

ζήτηση μόνο ανά συγκεκριμένες σεζόν, αποκλειστική εξάρτηση από πράκτορες,         

χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, χάσμα μεταξύ μικρών, μεσαίων και μεγάλων         

επιχειρήσεων, έλλειψη τεχνογνωσίας και καταρτισμένου προσωπικού και       

επικέντρωση στον μαζικό τουρισμό. Με την έλευση του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ          

στον τουρισμό οι επιχειρήσεις απέκτησαν σημαντικά πλεονεκτήματα όχι μόνο για τις           

ίδιες αλλά και για τους πελάτες τους. 

Τα σημαντικότερα οφέλη για τις επιχειρήσεις περιγράφονται στα ακόλουθα         

σημεία: 

● Επέκταση των επιχειρήσεων όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και διεθνώς, 

● Κατάργηση των μεσαζόντων,  

● Ενισχύθηκαν οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις και γεφυρώθηκε το χάσμα με            

τις μεγάλες επιχειρήσεις, 

● Υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, 

● Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών, 
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● Απλοποίηση και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, 

● Μείωση της γραφειοκρατίας,  

● Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, 

● Σταθερή σχέση με τους πελάτες.  

Πέραν των σημαντικών πλεονεκτημάτων που επέφερε το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ         

στις επιχειρήσεις, σημαντικά οφέλη παρατηρήθηκαν και στους ταξιδιωτικούς        

προορισμούς αλλά και στους πελάτες. 

Τα πλεονεκτήματα για τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς είναι τα ακόλουθα: 

● Μείωση του κόστους της προβολής και της προώθησης, 

● Επαφή με νέους πελάτες, 

● Μείωση εξάρτησης από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, 

● Ενισχύεται η ανάπτυξη και η οικονομία κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, 

● Ανακάλυψη νέων τουριστικών προορισμών, 

● Κίνητρα προσέλκυσης νέων τουριστών, 

● Καλύτερη παροχή υπηρεσιών, 

● Καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών, 

● Επίσης και τα οφέλη για τους πελάτες είναι αρκετά όπως αναγράφονται           

παρακάτω: 

● Παροχή περισσότερων επιλογών, 

● Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα και         

υπηρεσίες, 

● Αλληλεπίδραση με άλλους πελάτες (ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών), 

● Δημιουργία προσωπικού πακέτου, 
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● Λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών, 

Παρόλα τα σημαντικά οφέλη που επιφέρει το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ στον          

τουρισμό δεν θα μπορούσε να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τόσο για μια μερίδα             

πελατών όσο και για ένα μέρος των επιχειρήσεων δημιουργεί δυσλειτουργίες όπως: 

Για τους Πελάτες: Για τις Επιχειρήσεις: 

➢ Έλλειψη εμπιστοσύνης στις 

διαδικτυακές (Online) συναλλαγές.	

➢ Έλλειψη ασφάλειας και αξιοπιστίας.	

➢ Φόβος για τις νέες τεχνολογίες.	

➢ Έλλειψη της ανθρώπινης επαφής.	

➢ Δεν έχουν όλοι πρόσβαση στο 

διαδίκτυο.	

➢ Υψηλό κόστος επένδυσης.	

➢ Υψηλό κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας.	

➢ Έλλειψη Τεχνογνωσίας	

➢ Προβλήματα λειτουργικότητας	

 

 

 

3.1 Ηλεκτρονική Προβολή. 

 

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την προβολή          

τους αλλά και για επικοινωνία τους με τους πελάτες τους. Στην ουσία μέσω του              

διαδικτύου οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν και διατηρούν τις σχέσεις τους με τους           

πελάτες τους αφού τους δίνουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση άμεσα σε            

πληροφοριακό υλικό της επιχείρησης, στα προϊόντα τους αλλά και ενημέρωση για τις            

δραστηριότητες τους. Ο Σιώμκος (2014), αναφέρει μεταξύ άλλων πως, το διαδίκτυο           

αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο προβολής των επιχειρήσεων και υπό αυτή την έννοια            

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

● Δυνατότητες πολυμέσων: μπορεί να συνδυάσει τις επικοινωνιακές δυνατότητες 

που δίνει η τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αυτές που προσφέρει ο τύπος. 
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● Ατέρμονη κάλυψη: η ανεξαρτησία του διαδικτύου προσφέρει την ευκαιρία στην 

επιχείρηση να επικοινωνεί με τις λύσεις για τα προϊόντα της χωρίς να χρειάζεται 

να επέμβει ο ανθρώπινος παράγοντας. 

● Επιλογή κοινού και επιλεκτικά κοινά: παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση          

να διαμορφώσει πολύ πιο εύκολα την προβολή του προϊόντος σε ηλεκτρονικό           

περιβάλλον παρά σε φυσικό περιβάλλον. Έτσι η επιχείρηση μπορεί να          

δημιουργήσει στοχευμένα επικοινωνιακά μηνύματα καθώς δύναται να       

στοχεύσουν σε διαδικτυακές περιοχές ενδιαφέροντος όπου συγκεντρώνεται το        

μεγαλύτερο μέρος του κοινού. 

● Παγκόσμια έκθεση: παρέχεται η δυνατότητα παγκόσμιας πρόσβασης σε μια 

δικτυακή περιοχή.  

● Ποιότητα παραγωγής: η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου επιτρέπει την βελτίωση 

του περιεχομένου που προωθείται μέσω μιας διαδικτυακής περιοχής αφού είναι 

εφικτή και η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. 

Ο Ζώτος (2008), αναφέρει πως η ηλεκτρονική προβολή μιας επιχείρησης μέσω           

του διαδικτύου γίνεται με διαφημιστικά <<Βanners>>, με τους ιστοτόπους της          

εταιρείας, από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από αναδυόμενα παράθυρα        

<<pop-ups>>, από διαφημιστικά κουμπιά, από δελτία τύπου και από         

<<υπερσυνδέσμους>>. 

Ο Φρίγκας (2010), αναφέρει ότι η ηλεκτρονική προβολή προσφέρει στις 

επιχειρήσεις σημαντικά πλεονεκτήματα :  

● Έχει διαδραστικό χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνει μαζί όλα τα διαθέσιμα μέσα          

και τις δυνατότητές τους. Διαθέτει στοιχεία όπως κείμενο, βίντεο, μουσική,          

εικόνα και γραφικά. 

● Είναι ένα πλήρες μέσο ενημέρωσης αφού παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το           

προϊόν 
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● Οι υποψήφιοι πελάτες της επιχείρησης που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο          

μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε μέρος του πλανήτη και αυτή η δυνατότητα            

είναι που δίνει τόσο μεγάλη αξία στο μέσο, καθώς η επιχείρηση μπορεί να             

αποκτήσει πελάτες πέραν του φυσικού της ορίου. 

● Η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τους χρήστες που ακολουθούν           

φανατικά τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αφού κατηγοριοποιούνται σε ομάδες         

(Groups) με κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα με αποτέλεσμά η         

επιχείρηση να απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες - στόχους χωρίς πρόσθετο          

οικονομικό βάρος. 

● Η διαφήμιση μέσω του διαδικτύου επιλύει ένα μείζον πρόβλημα της          

διαφημιστικής επικοινωνίας που είναι η συγκέντρωση, η ανάλυση και η          

παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. 

● Το κόστος παραγωγής και μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων είναι πολύ          

χαμηλότερο μέσω του διαδικτύου. 

● Με τα νέα πληροφοριακά συστήματα είναι εφικτή η πώληση μέσω του           

διαδικτύου όπως και η παράδοση των προϊόντων στο χώρο του καταναλωτή,           

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα πληρωμής μέσω του διαδικτύου και γενικότερα          

διατίθενται διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Shop) που       

διευκολύνουν την αγορά και την πώληση χωρίς ιδιαίτερο κόστος για την           

επιχείρηση. 

 

 

 

 

3.2 Ηλεκτρονικά Δίκτυα Διανομής. 
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Ο Kotler (1991), αναφέρει πως η ηλεκτρονική προβολή των τουριστικών          

προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει ένα κανάλι μάρκετινγκ το οποίο αναλαμβάνει          

να διακινήσει τα αγαθά από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές. Το κανάλι            

μάρκετινγκ παρακάμπτει το χάσμα του χρόνου, της τιμής, του τόπου και της            

κυριότητας που χωρίζει τα αγαθά και τις υπηρεσίες από αυτούς που θα τα             

χρησιμοποιήσουν.  

Ο Καζάζης (2006), μεταξύ άλλων αναφέρει πως τα κανάλια διανομής αποτελούν           

ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων οργανισμών που διευκολύνουν την διαδικασία        

διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές ή αποδέκτες. Η ροή           

που πραγματοποιείται από την επιχείρηση προς τους καταναλωτές αποτελεί         

αποτέλεσμα της κοινής συνεργασίας ενός αριθμού επιχειρήσεων, οι οποίες         

σχηματίζουν τα κανάλια διανομής προιόντων ή υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με τον Kotler (1991), ένα κανάλι μάρκετινγκ πραγματοποιεί τις          

ακόλουθες λειτουργίες: 

● Πληροφόρηση: αναφέρεται στην συγκέντρωση και στην προώθηση των        

πληροφοριών του μάρκετινγκ που αφορούν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες αλλά          

και τους πιθανούς πελάτες, ανταγωνιστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη και          

παράγοντες από το περιβάλλον του μάρκετινγκ. 

● Προώθηση : περιλαμβάνει τις σχετικές διαφημίσεις σχετικά με την προσφορά         

που έχει σχεδιάσει η επιχείρηση με στόχο την προσέλκυση πελατών. 

● Διαπραγμάτευση: σχετίζεται με την τελική συμφωνία της τιμής και των άλλων           

όρων βάση των οποίων θα μεταβληθεί η κυριότητα του τουριστικού προϊόντος 

● Παραγγελία : κοινοποιεί στο κανάλι του μάρκετινγκ τις προθέσεις των         

μετεχόντων για την αγορά προς τους παραγωγούς.  

● Χρηματοδότηση: αναφέρεται στην απόκτηση των κεφαλαίων αλλά και στην         

κατανομή τους με απώτερο στόχο την χρηματοδότηση του αποθέματος στα          

διάφορα επίπεδα του καναλιού διανομής. 
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● Ανάληψη κινδύνου:  σχετίζεται με την ανάληψη των κινδύνων που συνδέονται          

με τις εργασίες που τελεσφορούνται στα κανάλια διανομής. 

● Φυσική κυριότητα: σκοπεύει στην αποθήκευση και στην μετακίνηση των         

προϊόντων στους πελάτες. 

➢ Πληρωμή:  είναι το στάδιο όπου οι αγοραστές πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. 

➢ Τίτλος κυριότητας: αφορά στην πραγματική μεταβίβαση κυριότητας από μια         

επιχείρηση σε κάποια άλλη. 

Σε ένα δίκτυο διανομής οι εμπλεκόμενοι μέτοχοι μπορεί να είναι οι παραγωγοί, οι             

ενδιάμεσοι και οι τελικοί πελάτες. Ο ρόλος των ενδιάμεσων δεν αφορά μόνο τον             

διαχωρισμό των ποσοτήτων παραγωγής από μεγαλύτερες σε μικρότερες παρέχοντας         

τις αντίστοιχες ποσότητες στον πελάτη αλλά λειτουργούν έτσι ώστε να διευκολύνουν           

την συνολική συναλλαγή μεταξύ παραγωγού και πελάτη. Οι συναλλαγές αυτές          

αφορούν το προϊόν και το χρηματικό αντίτιμο που το συνοδεύει. Ο Σιώμκος (2004),             

αναφέρει πως ο απώτερος στόχος των καναλιών διανομής είναι είναι να           

ελαχιστοποιήσουν τις συναλλαγές για τους πελάτες αφού οι ενδιάμεσοι έχουν τον           

ρόλο του αντιπροσώπου και μειώνουν τις επισκέψεις των καταναλωτών στους          

παραγωγούς για την προμήθεια των απαραίτητων προϊόντων 

Όσο αφορά την διανομή, στα κανάλια του άμεσου μάρκετινγκ δεν υπάρχουν           

ενδιάμεσα επίπεδα με αποτέλεσμα η επιχείρηση να πουλάει απευθείας τα προϊόντα           

της στον καταναλωτή. Ο Kotler (1991), αναφέρει ότι υπάρχουν και τα κανάλια του             

έμμεσου μάρκετινγκ τα οποία χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους διαμεσολαβητές         

που ακολουθούν την σχέση παραγωγός - διαμεσολαβητής - καταναλωτής. 

Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των καναλιών διανομής του μάρκετινγκ είναι το          

διαδίκτυο. Όμως το διαδίκτυο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διευθετήσει την            

φυσική κυριότητα αρκετών προϊόντων  

Τα δίκτυα διανομής μετασχηματίζονται μέσω του διαδικτύου, αφού το διαδίκτυο          

δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν απευθείας πρόσβαση στους πελάτες           

τους. Επακόλουθο του παραπάνω μετασχηματισμού είναι και η δημιουργία νέων          
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μοντέλων ενδιάμεσων οι οποίοι προσφέρουν νέους τύπους υπηρεσιών. Ο Σιώμκος          

(2004), αναφέρει πως οι ενδιάμεσοι μέσω του διαδικτύου αποτελούν επιχειρήσεις που           

λειτουργούν στις ηλεκτρονικές αγορές με κύριο σκοπό την διευκόλυνση της          

διαδικασίας των συναλλαγών. 

Στις ηλεκτρονικές αγορές οι λειτουργίες ενός δικτύου διανομής είναι οι εξής: 

● Φυσική κατοχή: αφορά την φυσική μετακίνηση των προϊόντων από το          

ηλεκτρονικό κατάστημα στον πελάτη. Τα προϊόντα δεν είναι μόνο υλικά αλλά           

μπορεί να είναι άυλα ή να αφορούν μια υπηρεσία. Τα προϊόντα που είναι υλικά              

απαιτούν κάποιον ενδιάμεσο ώστε να μεταφέρει το προϊόν στον πελάτη. Η           

μεταφορά των άυλων υλικών και των υπηρεσιών δεν απαιτεί την ύπαρξη των            

ενδιάμεσων αλλά πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου. 

● Επικοινωνία: δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και της          

επιχείρησης στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης ο πελάτης έχει          

την δυνατότητα να παρακολουθεί όλα τα στάδια της παραγγελίας του μέσω του            

διαδικτύου. 

● Επεξεργασία παραγγελιών. 

● Ηλεκτρονικές συναλλαγές: αφορά την διασφάλιση των ηλεκτρονικών       

συναλλαγών ώστε οι πελάτες να αισθάνονται ασφαλής για κάθε συναλλαγή που           

κάνουν. 

● Συστήματα Πληρωμών: αφορούν την χρήση του πλαστικού χρήματος στις         

ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες. 

 

 

3.3 Προηγούμενες έρευνες στον χώρο του Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ        

στον Τουρισμό  
 

52  



 

Αρκετοί ακαδημαϊκοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί την επιρροή και την εφαρμογή          

του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στον χώρο του τουρισμού. Οι μελέτες μπορούν να           

διακριθούν ανάλογα με τον προσανατολισμό τους σε έρευνες που αφορούν την           

προσφορά και τη ζήτηση, ακολουθώντας τα πρότυπα των..  

Καταρχάς, ο El-Gohary (2012) διερεύνησε ποιοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό          

ρόλο σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ηλεκτρονικού          

μάρκετινγκ από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στην Αίγυπτο.          

Για να προσεγγίσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα, οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν          

ποσοτική έρευνα και ειδικότερα διένειμαν ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα που          

αποτελούνταν από 368 επαγγελματίες του τουρισμού. Η ανάλυση των δεδομένων          

έγινε με τη χρήση διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και δομικών μοντέλων          

εξισώσεων (structural equitation modeling). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η         

υιοθέτηση των πρακτικών του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ από τις τουριστικές         

επιχειρήσεις επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται με το εσωτερικό           

και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (βλέπε πίνακα 11). Ειδικότερα, οι          

παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος αναφέρονται στα προσόντα και τις         

δεξιότητες του ιδιοκτήτη και των υπαλλήλων της τουριστικής επιχείρησης σχετικά με           

τις νέες τεχνολογίες, στην οργανωτική κουλτούρα και στο πόσο δεκτική είναι στην            

αποδοχή και προσαρμογή της σε νέες τάσεις, στην πρόσβαση σε πηγές           

(χρηματοδότησης, τεχνολογικές κτλ.) που έχει ο τουριστικός οργανισμός, στο         

μέγεθος της εταιρείας, στο συνολικό κόστος της επένδυσης που έχει η εστίαση στο             

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και τέλος στα αντιλαμβανόμενα οφέλη από το ηλεκτρονικό          

μάρκετινγκ.  

 

 

Πίνακας 11:  Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση στρατηγικών ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις 

Παράγοντες σχετικοί με το εσωτερικό 

περιβάλλον 

Παράγοντες σχετικοί με το εξωτερικό 

περιβάλλον 
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Προσόντα και δεξιότητες του ιδιοκτήτη 

και των στελεχών της τουριστικής 

επιχείρησης 

Υποστήριξη και ενθάρρυνση από τους 

κυβερνητικούς φορείς για επενδύσεις 

στον χώρο της καινοτομίας 

Κουλτούρα της εταιρείας Πιέσεις από τους ανταγωνιστές 

Πήγες του τουριστικού οργανισμού Τάσεις στην αγορά και στις συνήθειες 

των καταναλωτών 

Μέγεθος της εταιρείας Υποδομές και δίκτυα 

Κόστος  

Αντιλαμβανόμενα οφέλη από το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

 

Πηγή:  El-Gohary (2012) 

 

Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:          

την υποστήριξη από κυβερνητικούς –εθνικούς και τοπικούς- φορείς για επενδύσεις          

στο χώρο της καινοτομίας (προγράμματα επιδοτήσεων, ενισχύσεις, κτλ.), πιέσεις από          

τους ανταγωνιστές, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται και σε άλλες χώρες, την εξέλιξη             

των καταναλωτικών τάσεων και τέλος την κατάσταση των τεχνολογικών υποδομών          

στη χώρα δραστηριοποίησης  

Εν κατακλείδι, η υιοθέτηση των αρχών του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ επηρεάζεται           

από πολλαπλούς παράγοντες, οι οποίοι υποδεικνύουν τον στρατηγικό χαρακτήρα που          

έχει η συγκεκριμένη απόφαση για τους τουριστικούς οργανισμούς. Λαμβάνοντας         

υπόψη τον υψηλό βαθμό διείσδυσης που έχει η τεχνολογία στη διεθνή τουριστική            

αγορά (Li et al, 2017), η επεξεργασία των παραγόντων του πίνακα 2.1 μπορεί να              

βοηθήσει τους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν γρηγορότερα στη νέα ψηφιακή         

οικονομία.  

Πηγαίνοντας τώρα στην πλευρά της ζήτησης και ειδικότερα των καταναλωτών, οι            

Litvin, Goldsmith & Pan (2008) αναφέρουν τη σημαντικότητα που έχουν οι           

συστάσεις που κάνουν οι τουρίστες προς τους άλλους τουρίστες μέσω του           

διαδικτύου. Αυτό οι συγγραφείς το ονομάζουν ψηφιακό μάρκετινγκ από στόμα σε           

στόμα (Digital Word of Mouth) . Σε αυτό το πλαίσιο, οι Litvin, Goldsmith & Pan               
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(2008) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που δείχνει όλη τη λειτουργία αυτού του καναλιού            

επικοινωνίας (βλέπε σχήμα 7):  

 

Σχήμα 5: Η λειτουργία του ψηφιακού μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα (Digital Word             

of Mouth) στον χώρο του τουρισμού,  Πηγή: Litvin, Goldsmith & Pan (2008) 

 

Όπως φαίνεται λοιπόν παραπάνω, οι ερευνητές πιστεύουν ότι όλα ξεκινάνε από τα            

κίνητρα των καταναλωτών να δώσουν συστάσεις και ταξιδιωτικές πληροφορίες σε          

άλλους επισκέπτες. Τα κίνητρα πηγάζουν από την προηγούμενη εμπειρία των          

χρηστών και από τη δυνατότητα που έχουν να μοιραστούν την εμπειρία τους αυτή με              

άλλους ανθρώπους. Κρίσιμες πτυχές που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία και          

στις οποίες γίνονται αναφορές στις διαδικτυακές συζητήσεις μεταξύ των επισκεπτών          

είναι οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τους επαγγελματίες του τουρισμού που           

σχετίζονται με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, πιθανές εκπλήξεις κατά τη           

διάρκεια του ταξιδιού, κτλ. Όσον αφορά τώρα τον λήπτη της πληροφορίας,           

καθοριστικοί παράγοντες είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί τις πληροφορίες που            

λαμβάνει, η μνήμη του στο να τις ανακαλεί, η εμπιστοσύνη του σε τουριστικές             

μάρκες κτλ. Η χρησιμότητα τέλος του ψηφιακού μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα            

(Digital Word of Mouth) για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι σημαντική δεδομένου           

ότι συμβάλει –όταν είναι θετικά τα σχόλια-: στην πιστότητα των καταναλωτών, στην            
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αυξημένη κατανάλωση, στην αποδοχή της ποιότητας των υπηρεσιών που         

κατανάλωσε, κτλ.  

Εν συντομία, το μοντέλο των Litvin, Goldsmith & Pan (2008) αναδεικνύει τη             

σημαντικότητα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα στον χώρο του           

τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το κρίσιμο ρόλο αυτού του καναλιού          

επικοινωνίας, οι τελευταίοι ταξινόμησαν τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι           

καταναλωτές ανάλογα με το επίπεδο της δια-δραστικότητας και τον σκοπό της           

επικοινωνίας (βλέπε σχήμα 8). Τα κυριότερα μέσα που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την            

ταξινόμηση είναι τα: <<blogs>>, <<newsgroups>>, <<chat rooms>>, <<emails>>,        

ειδικές ιστοσελίδες και τα στιγμιαία μηνύματα.  

 

Σχήμα 6: Ταξινόμηση των καναλιών του ψηφιακού μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα            

(Digital Word of Mouth) στον χώρο του τουρισμού,  Πηγή: Litvin, Goldsmith & Pan             

(2008) 

 

Μένοντας λοιπόν στην πλευρά της ζήτησης, οι Kotoua & Ilkan (2017) εξέτασαν             

τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των καταναλωτών να επισκεφθούν          

έναν προορισμό καθώς και τα επίπεδα ικανοποίησης τους από την τουριστική           

56  



 

εμπειρία. Για να προσεγγίσουν τους ερευνητικούς τους στόχους οι Kotoua & Ilkan            

(2017) διένειμαν ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα 350 τουριστών. Η ανάλυση των           

δεδομένων τους έγινε με παραγοντική ανάλυση και ανάλυση παλινδρόμησης Τα          

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ικανοποίηση των τουριστών επηρεάζεται          

από τρεις παράγοντες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: την αναζήτηση           

πληροφοριών, την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ψηφιακό         

μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα (Digital Word of Mouth). Πιο συγκεκριμένα, η            

αναζήτηση πληροφοριών εξαρτάται από την ποσότητα πληροφοριών που υπάρχουν         

στο διαδίκτυο σχετικά με έναν προορισμό, την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και            

τις διαδικτυακές προσφορές και τιμές. Η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών          

καθορίζεται από το κόστος, την επικοινωνία και το σεβασμό που δείχνουν οι            

τουριστικές επιχειρήσεις στους καταναλωτές. Ακόμη, το <<Digital Word of         

Mouth>> αφορά τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι επισκέπτες σχετικά με τον           

προορισμό, τη συνολική τους τουριστική εμπειρία, κτλ. Εν κατακλείδι, όλα τα           

παραπάνω δείχνουν τον κρίσιμο ρόλο που παίζει το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στην           

ικανοποίηση των τουριστών, υποδεικνύοντας έτσι την κατεύθυνση προς την οποία          

πρέπει να στραφούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο μέλλον.  

Τέλος, οι Kim, Chung & Lee (2011) τονίζουν τη σημασία που παίζει στο              

τουριστικό ηλεκτρονικό μάρκετινγκ το ζήτημα της εμπιστοσύνης και της         

ικανοποίησης των τουριστών. Πιο αναλυτικά, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η          

ικανοποίηση των τουριστών οδηγεί στην εμπιστοσύνη απέναντι στον τουριστικό         

οργανισμό. Με τη σειρά τους αυτές οι δυο μεταβλητές οδηγούν στα αυξημένα            

επίπεδα πιστότητας των τουριστών. Οι παράγοντες όμως που επηρεάζουν την          

εμπιστοσύνη είναι το κόστος των διαδικτυακών συναλλαγών, η αντιλαμβανόμενη         

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι λειτουργίες πλοήγησης στις         

ιστοσελίδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των Kim, Chung & Lee (2011)             

προέκυψαν ύστερα από ποσοτική έρευνα σε δείγμα 340 καταναλωτών, ενώ η           

ανάλυση έγινε με στατιστικές τεχνικές όπως η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση          

και τα δομικά μοντέλα εξισώσεων.  
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Κλείνοντας αυτή την παράγραφο, ο πίνακας 12 δείχνει τα βασικά συμπεράσματα            

των μελετών που αναφέρθηκαν παραπάνω, ταξινομημένα ανά συγγραφέα:  

 

Πίνακας 12 : Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Τουρισμός (Σύνοψη συμπερασμάτων) 

Συγγραφέας 
και έτος 

δημοσίευση
ς 

Τύπος 
έρευνας & 
ανάλυσης 

Δείγμα και 
προσανατολισμ

ός 

Κύρια Ευρήματα  

El-Gohary 
(2012) 

Ποσοτική 
έρευνα  
Διερευνητική 
παραγοντική 
ανάλυση 
 
Δομικά 
Μοντέλα 
εξισώσεων 
 

Προσφορά ( 368  
επαγγελματίες 
του τουρισμού) 
 

- Η υιοθέτηση των πρακτικών του ηλεκτρονικού       
μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις     
επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων που      
σχετίζονται με το εσωτερικό και εξωτερικό      
περιβάλλον της επιχείρησης  
 
Παράγοντες εσωτερικού περιβάλλοντος : 
προσόντα και δεξιότητες του ιδιοκτήτη και των       
υπαλλήλων της τουριστικής επιχείρησης σχετικά     
με τις νέες τεχνολογίες, οργανωτική κουλτούρα,      
μέγεθος της εταιρείας, συνολικό κόστος     
επένδυσης, αντιλαμβανόμενα οφέλη από το     
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.  
 
Παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος:  
υποστήριξη από κυβερνητικούς –εθνικούς και     
τοπικούς- φορείς για επενδύσεις στο χώρο της       
καινοτομίας (προγράμματα επιδοτήσεων,   
ενισχύσεις, κτλ.), πιέσεις από τους ανταγωνιστές,      
εξέλιξη των καταναλωτικών τάσεων, υπάρχουσες     
τεχνολογικές υποδομές.  
 

Litvin, 
Goldsmith &  
Pan (2008)  
 

Βιβλιογραφικ
ή έρευνα  

Ζήτηση  -Η χρησιμότητα του <<Digital Word of Mouth>>       
για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα      
σημαντική δεδομένου ότι συμβάλει –όταν είναι      
θετικά τα σχόλια-: στην πιστότητα των      
καταναλωτών, στην αυξημένη κατανάλωση, στην     
αποδοχή της ποιότητας των υπηρεσιών που      
κατανάλωσε κτλ.  
 

Kotoua &  
Ilkan (2017)  
 

Ποσοτική 
έρευνα  
Παραγοντική 
ανάλυση  
Ανάλυση 
παλινδρόμηση
ς 

Ζήτηση (350  
τουρίστες) 

-Η ικανοποίηση των τουριστών επηρεάζεται από      
τρεις παράγοντες που σχετίζονται με το      
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: την αναζήτηση    
πληροφοριών, την ποιότητα των ηλεκτρονικών     
υπηρεσιών και το <<Digital Word of Mouth>>.  

Kim, Chung  Ποσοτική Ζήτηση (340  -Η ικανοποίηση των τουριστών οδηγεί στη      
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& Lee  
(2011) 

έρευνα  
Επιβεβαιωτική 
παραγοντική 
ανάλυση 
 
Δομικά 
Μοντέλα 
εξισώσεων 
 

τουρίστες) εμπιστοσύνη απέναντι στον τουριστικό    
οργανισμό.  
 
-Αυτές οι δυο μεταβλητές οδηγούν στα αυξημένα       
επίπεδα πιστότητας των τουριστών.  
 
-Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την     
εμπιστοσύνη είναι το κόστος των διαδικτυακών      
συναλλαγών, η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια των     
ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι λειτουργίες     
πλοήγησης στις ιστοσελίδες. 

 

Συμπερασματικά, στη βιβλιογραφία υπογραμμίζεται η θετική συμβολή του        

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στον τουρισμό. Η συμβολή αυτή έχει να κάνει με την            

βελτίωση των επιπέδων ικανοποίησης των τουριστών, την αυξημένη πιστότητα τους          

απέναντι σε τουριστικούς οργανισμούς, την εύκολη πρόσβαση σε τουριστικές         

πληροφορίες κτλ. Κρίσιμοι όμως παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους            

επαγγελματίες του τουρισμού είναι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι          

λειτουργίες πλοήγησης στις ιστοσελίδες και η πολύ ισχυρή δυναμική του ψηφιακού           

μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα (Digital Word of Mouth). Από την άλλη πλευρά, η              

υιοθέτηση των αρχών του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ από τουριστικούς οργανισμούς         

επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες, οι οποίοι υποδεικνύουν τον στρατηγικό         

χαρακτήρα που έχει η συγκεκριμένη απόφαση για αυτούς.  

 

 

 

 

 

3.4 Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων (Social Media Marketing) στον        

Τουρισμό. 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media) είναι μια           

κατηγορία που συνεισφέρει τα μέγιστα στη διάδοση της πληροφορίας. Όλο και           

περισσότεροι χρήστες τα εμπιστεύονται αφού τους δίνεται η δυνατότητα να          

επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις. Πριν την εμφάνιση των κοινωνικών          

δικτύων στο διαδίκτυο οι πληροφορίες ήταν εντελώς στατικές αφού ο χρήστης είχε            

απλά πρόσβαση σε αυτές και δεν μπορούσε να συμβάλλει στην διαμόρφωσή τους. Τα             

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) ήρθαν για να μείνουν και να αλλάξουν            

ριζικά το προηγούμενο καθεστώς. 

Όσον αφορά τον κλάδο του τουρισμού διεθνώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης           

προσφέρουν θετικά στον κλάδο αφού έχουν παγιωθεί και θεωρούνται ως το πιο            

αποδοτικό εργαλείο μάρκετινγκ σε αυτόν τον τομέα καθώς ο κλάδος του τουρισμού            

είναι μια κατηγορία που απαιτεί συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση. Μέσω των           

κοινωνικών μέσων (Social Media) ο πελάτης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται           

για τον προορισμό, την εστίαση, το ξενοδοχείο και να οργανώνει το ταξίδι του.             

Επίσης, έχει την ευκαιρία να επιλέγει τον ταξιδιωτικό του προορισμό αφού τα μέσα             

κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) του προσφέρουν την επιλογή να ανταλλάσσει          

ταξιδιωτικές εμπειρίες με άλλους χρήστες, να αξιολογεί τις αντίστοιχες απόψεις και           

να επιλέγει την πιο αξιόπιστη. Επομένως, τα κοινωνικά δίκτυα (Social Media) θα            

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ένα σύνολο διαδικτυακών εφαρμογών που         

βασίζονται σε μια <<Web 2.0>> πλατφόρμα και δίνουν την δυνατότητα στους           

χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως να επικοινωνούν, να μοιράζονται πληροφορίες         

και σκέψεις. 

Πολλές διαδικτυακές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο που αφορούν τον τουρισμό          

έχουν στηθεί βασιζόμενες στην φιλοσοφία των κοινωνικών μέσων (Social Media) και           

αυτό γιατί μέσω του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media           

Marketing) οι επιχειρήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν στενές σχέσεις με το          

κοινό τους. Η σχέση αυτή δεν είναι μονοδιάστατη αλλά αμφίδρομη. Ο στόχος δεν             

είναι απλά η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων αλλά η επικοινωνία με περιεχόμενο που            

αφορά στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Πολλές επικοινωνιακές καμπάνιες έχουν          

δημιουργηθεί και προβληθεί μέσω των κοινωνικών μέσων με αποτέλεσμα πολλές          

τουριστικές επιχείρησης να γίνουν γνωστές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο           
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ευρύ κοινό. Το γνωστό από στόμα σε στόμα (Word-to-Mouth) γεννήθηκε μέσα από το             

<<Social Media Marketing>> και αναφέρεται στην επικοινωνία ανάμεσα στους         

καταναλωτές και στα εργαλεία που προσφέρει το <<Web 2.0>>. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας θα είναι πάντα το περιεχόμενο του          

ιστότοπου. Ιστότοποι που έχουν δημιουργήσει ποιοτικό περιεχόμενο θα πυροδοτούν         

πάντα πραγματικές δράσεις και η αντίδραση θα παίζει καθοριστικό ρόλο.  

Όπως αναφέρθηκε και σε παραπάνω σημεία της εργασίας σκοπός του μάρκετινγκ           

είναι να προσδώσει κάποιο όφελος στην επιχείρηση. Μέσω του μάρκετινγκ των           

μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτό αλλάζει και σκοπός είναι να δημιουργηθούν νέες           

τάσεις στην αγορά. Η εφαρμογή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ίσως από            

τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για την χώρα μας για την έξοδο από την οικονομική              

κρίση μιας και ο τουρισμός είναι η σημαντικότερη βιομηχανία που διαθέτει.  

Ακόμη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν μεγάλη ευελιξία με κύρια          

χαρακτηριστικά στα σημεία που συνοψίζονται παρακάτω: 

● Υπάρχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό, 

● Το κόστος είναι μηδαμινό, 

● Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες παραθέτοντας σχόλια, 

● Το περιεχόμενό τους μπορεί να ανανεωθεί πολύ γρήγορα, 

● Γίνεται συνδυασμός διάφορων μέσων: σε μια εταιρική σελίδα στο         

<<Facebook>> μπορεί να περιέχονται βίντεο, εικόνες τραγούδια. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποτελούν μια ισχυρή στρατηγική          

μάρκετινγκ για τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά πολλές φορές παρατηρούνται και          

μειονεκτήματα όπως: 

● Έλλειψη σχεδιασμού: για να θεωρηθεί μια επικοινωνιακή καμπάνια επιτυχημένη         

θα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά από την επιχείρηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να             

αναθέσει τον σχεδιασμό σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο υπεύθυνο που θα χαράξει              
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εξ αρχής την στρατηγική, τη στοχοθέτηση και την έρευνα του ανταγωνισμού           

Συνήθως απαιτούνται άτομα καταρτισμένα για να φέρουν εις πέρας το έργο, 

● Υπερβολική προώθηση του προϊόντος/υπηρεσίας: η προώθηση των       

προϊόντων/υπηρεσίας θα πρέπει να έχει μια συχνότητα προβολής στα μέσα          

κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως ο καταιγισμός διαφημίσεων δεν φέρνει τα         

ποθητά αποτελέσματα Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να προβάλλονται με βάση τα           

ενδιαφέροντα των υποψήφιων πελατών. Το πρωτότυπο αλλά και χρήσιμο         

περιεχόμενο των διαφημίσεων των προϊόντων/υπηρεσιών θα ενισχύσει το κύρος         

της επιχείρησης και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών, 

● Αδιαφορία για τα σχόλια των επισκεπτών: η χάραξη της στρατηγικής μάρκετινγκ           

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την            

αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες. Όταν δίδονται απαντήσεις στα σχόλια          

των χρηστών, οι χρήστες έχουν την αίσθηση ότι η επικοινωνία είναι “ζωντανή”            

και ικανοποιεί το αίσθημα τους εκείνη την στιγμή για επικοινωνία, 

● Εικόνα εγκατάλειψης: το πως συστήνεται μια επιχείρηση στα μέσα κοινωνικής          

δικτύωσης είναι το μεγαλύτερο ατού της. Όταν οι ενημερώσεις στο προφίλ της            

εταιρείας έχουν μια σταθερή συχνότητα διατηρούν και το ενδιαφέρον των          

χρηστών ενεργό. Ενώ μια δυναμική παρουσίαση στην αρχή και μια εικόνα           

εγκατάλειψης στην συνέχεια πλήττει σοβαρά το προφίλ της εταιρείας, 

● Επιμελημένο περιεχόμενο: το περιεχόμενο των σελίδων της εταιρείας στα μέσα          

κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να περιέχει επ’ ουδενί ορθογραφικά λάθη           

και θα πρέπει να είναι επιμελές μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει           

στρατηγικές μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις περισσότερες εξ          

αυτών να χρησιμοποιούν σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως: <<facebook,          

twitter, youtube channels>> και εταιρικά <<blogs>>. Σύμφωνα με έρευνα που          

διεξάχθηκε από την <<Social Media Examiner>> το 2014, ερωτήθηκαν περισσότεροι          

από 2800 ενεργοί χρήστες για την χρήση των <<social media platforms>> σχετικά με             

τις επιχειρήσεις 
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Σχήμα 7. Έρευνα <<Social Media Examiner>> 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούμε ότι : 

● το 89% χρησιμοποιεί το <<facebook>>. 

● Το 86% χρησιμοποιεί το <<Τwitter>>. 

● Το 52% χρησιμοποιεί το <<Υoutube Channel>>. 

● Το 88% χρησιμοποιεί το <<Linkedin>>. 

● Το 41% χρησιμοποιεί το <<Pinterest>>. 

● Το 59% χρησιμοποιεί το <<Google>>. 

● Και το υπόλοιπο ποσοστό χρησιμοποιεί άλλες πλατφόρμες. 

Μπορεί οι τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν υιοθετήσει πρακτικές μάρκετινγκ         

μέσω των κοινωνικών δικτύων για να επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά δεν είναι             

λίγες οι φορές που κάνουν κακή χρήση των αυτών των μέσων. Πολλές φορές έχουν              

γραφτεί αρνητικά σχόλια από ταξιδιωτικές εταιρείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης          
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με σκοπό να πλήξουν τους ανταγωνιστές τους στα μάτια των καταναλωτών           

δημιουργώντας εσφαλμένες αντιλήψεις.  

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι τάσεις           

του Διαδικτυακού Τουρισμού διεθνώς καθώς και το αν οι μηχανές αναζήτησης           

προωθούν τα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέληξαν στα παρακάτω: 

● Δεν μπορεί να υπάρξει ο διαδικτυακός τουρισμός χωρίς να συνυπάρχουν μηχανές           

αναζήτησης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

● Οι μηχανές αναζήτησης είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δραστηριοποιούνται και           

ανταγωνίζονται οι τουριστικές επιχειρήσεις, 

● Τα αποτελέσματα αναζήτησης καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το όνομα του           

ιστότοπου, 

● Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανανεώνουν συνεχώς το περιεχόμενό τους με          

αποτέλεσμα να ιεραρχούνται υψηλότερα σε σχέση με άλλες σελίδες, 

● Εμπεριέχουν πολλές <<υπερσυνδέσεις>> λόγω της κοινωνικής τους φύσης αφού         

οι χρήστες μπορούν να οργανώσουν το περιεχόμενό τους ανεβάζοντας τα ακόμη           

περισσότερο στην τελική κατάταξη των αποτελεσμάτων, 

● Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης. 

Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής <<Social Media Marketing>> μπορεί να αναδείξει          

σημαντικά προβλήματα όπως: 

1. Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ πελατών και ξενοδοχείων. Δεν διαθέτουν όλα τα          

ξενοδοχεία ομάδα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

2. Έλλειψη δέσμευσης για συνεχής ανανέωση και ενημέρωση των περιεχομένων         

και της καμπάνιας, 
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3. Προβλήματα στη πρόσβαση των σελίδων των ξενοδοχείων στα μέσα κοινωνικής          

δικτύωσης. Οι <<υπερσυνδέσεις>> πολλές φορές δεν είναι σωστές ή απαιτείται          

αίτημα φιλίας από τον χρήστη προς τον διαχειριστή της σελίδας, 

4. Ελάχιστες πληροφορίες παρέχονται στα προφίλ των ξενοδοχείων, 

5. Αρκετές φορές τα αιτήματα των χρηστών παραμένουν αναπάντητα σε σχέση με           

τα παράπονα ή την διαθεσιμότητα, 

6. Ανακριβές περιεχόμενο λόγω του ότι οι διαχειριστές της σελίδας δεν είναι οι ίδιοι             

κάθε φορά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έλεγχος στο τι περιεχόμενο           

δημοσιοποιεί η επιχείρηση κάθε φορά, 

7. Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων της τουριστικής επιχείρησης. 

Για τους προαναφερόμενους λόγους η προτεινόμενη στρατηγική μάρκετινγκ από         

τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα βασίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης          

αναλύονται στα παρακάτω σημεία: 

● Κατανόηση της φύσης και της λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από           

τις τουριστικές επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ως αρχικό σκοπό            

τους να κοινωνικοποιηθεί η επιχείρησή τους και σε δεύτερη φάση να αυξήσει τις             

πωλήσεις της μέσω των συγκεκριμένων σελίδων. 

● Είναι αναγκαίο όλοι οι υπάλληλοι μιας τουριστικής επιχείρησης από τον πρώτο           

έως τον τελευταίο να ασπάζονται την φιλοσοφία των μέσων κοινωνικής          

δικτύωσης με σκοπό την καλύτερη προώθηση της επιχείρησης μέσω των          

κοινωνικών μέσων. 

● Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαμορφώσουν μια πολιτική ασφαλείας, 

● Θα πρέπει να επιλέξουν το κατάλληλο μέσο. Δεν αντιπροσωπεύουν όλα τα μέσα            

κοινωνικής δικτύωσης όλα τα είδη των τουριστικών επιχειρήσεων, 
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● Οι υπάλληλοι της επιχείρησης που θα διαχειριστούν την σελίδα στα μέσα           

κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα ασχολούνται εντατικά και           

υπεύθυνα με το προφίλ της εταιρείας, 

● Η σελίδα της εκάστοτε επιχείρησης θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε           

να προσελκύσει ενδιαφερόμενους πελάτες, 

● Θα πρέπει να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση στην σελίδα της εταιρείας. 

 

 

 

 

3.5 Προηγούμενες έρευνες στο χώρο του Μάρκετινγκ Κοινωνικών        

Μέσων (Social Media Marketing)  στον Τουρισμό . 

 

Αρκετοί ακαδημαϊκοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με τη χρήση των μέσων          

κοινωνικής δικτύωσης στον χώρο του τουρισμού. Για παράδειγμα, οι Hays, Page &            

Buhalis (2013) διερεύνησαν πως χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης         

από τους εθνικούς φορείς τουρισμού. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την ποιοτική          

προσέγγιση στην έρευνα τους και ειδικότερα διεξήγαγαν προσωπικές συνεντεύξεις με          

στελέχη που εργαζόντουσαν σε εθνικούς φορείς τουρισμού έξι μεγάλων αγορών          

(Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Τουρκία, Μεξικό, Γερμανία). Τα αποτελέσματα της         

έρευνας έδειξαν ότι πρώτον, παρόλο που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα            

ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ δεν χρησιμοποιείται επαρκώς από του εθνικούς         

οργανισμούς τουρισμού. Οι οργανισμοί δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες         

που έχουν αυτά τα μέσα να επικοινωνούν άμεσα με τους δυνητικούς πελάτες τους.             

Δεύτερον, οι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού δεν αναγνωρίζουν τα μέσα κοινωνικής          

δικτύωσης ως ένα δυναμικό –αν όχι το πιο δυναμικό- κανάλι μάρκετινγκ. Τέλος,            

τρίτον, υπάρχουν οι δυνατότητες να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες καμπάνιες        
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τουριστικού μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών μέσων, και οι τοπικοί και εθνικοί           

φορείς τουρισμού καλούνται να τα χρησιμοποιήσουν αν θέλουν να ενισχύσουν την           

ανταγωνιστικότητα των προορισμών τους.  

Επίσης, οι Xiang & Gretzel (2010) υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν             

να παίξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση τουριστικών         

πληροφοριών από τους χρήστες τους. Ειδικότερα, οι τελευταίοι γράφουν ότι τα μέσα            

αυτά είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο διάδοσης τουριστικών πληροφοριών.        

Κρίσιμοι παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των           

χρηστών, τα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών που         

αναζητούνται, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού, η δυνατότητα αξιολόγησης των         

πληροφοριών και η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.  

Παράλληλα, οι Sotiriadis & Van Zyl (2013) εξέτασαν τη δυναμική και τη συμβολή              

του <<Τwitter>> στο τουριστικό μάρκετινγκ και ειδικότερα στο ψηφιακό <<Word of           

Mouth>>. Για να προσεγγίσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα, οι συγγραφείς          

χρησιμοποίησαν ποσοτική έρευνα, διανέμοντας ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα 500         

χρηστών. Από τους 500 συμμετέχοντες οι 282 ήταν γυναίκες και οι 212 άντρες. Οι              

Sotiriadis & Van Zyl (2013) βρήκαν ότι το <<Τwitter>> μπορεί να αποτελέσει ένα             

κανάλι επικοινωνίας εντασσόμενο σε μια συνολική και ενοποιημένη εκστρατεία         

ψηφιακού μάρκετινγκ. Από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει πηγή έλξης           

τουριστών. Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι συμβάλει στην αρτιότερη          

αξιολόγηση των υπηρεσιών, στην εκτέλεση της αγοραστικής απόφασης και στην          

αυξημένη πιστότητα των τουριστών.  

Στο ίδιο πνεύμα, οι Leung. (2013) διερεύνησαν τον ρόλο των μέσων κοινωνικής             

δικτύωσης στον τουρισμό και στο τουριστικό μάρκετινγκ. Οι συγγραφείς διεξήγαν          

μια αναλυτική επισκόπηση σε άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Ν=44),         

δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους. Συνθέτοντας τις αναλύσεις         

άλλων ερευνητών, οι Leung (2013) κατέληξαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης           

μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των          

τουριστικών επιχειρήσεων Στην πράξη όμως, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν         

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αυτό το κανάλι.  
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Ομοίως, οι Fotis, Buhalis & Rossides (2011) εξέτασαν τη συμβολή των μέσων             

κοινωνικής δικτύωσης στο σχεδιασμό των διακοπών από τους τουρίστες. Και οι Fotis,            

Buhalis & Rossides (2011) χρησιμοποίησαν την ποσοτική προσέγγιση και πιο          

συγκεκριμένα μοίρασαν ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα 346 τουριστών, οι         

περισσότεροι από τους οποίους προερχόντουσαν από τη Ρωσία και μόλις είχαν           

επιστρέψει από τις διακοπές τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι            

περισσότεροι τουρίστες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το ταξίδι          

τους με στόχο να κοινοποιήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Επίσης, οι             

πληροφορίες που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους τουρίστες          

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό των διακοπών των δυνητικών          

επισκεπτών ενός προορισμού. Οι Fotis (2013) μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι          

πληροφορίες που παρέχονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται από τους           

τουρίστες πιο αξιόπιστες από αυτές των εθνικών οργανισμών τουρισμού και των           

τουριστικών πρακτόρων.  

Τέλος, ο Jansson (2018) αναγνωρίζοντας το κρίσιμο ρόλο που παίζουν τα μέσα             

κοινωνικής δικτύωσης στο τουριστικό μάρκετινγκ, διακρίνει τρεις διαστάσεις που         

επηρεάζουν τη χρήση τους από τους καταναλωτές. Πρώτη είναι η αισθητική           

διάσταση που έχει να κάνει με το οπτικοακουστικό –αλλά και το λεκτικό- υλικό που              

θα αναρτήσει ο χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα. Δεύτερον, είναι η πολιτική διάσταση,            

η οποία έχει να κάνει με τις σχέσεις που αναπτύσσει ο χρήστης με τους άλλου               

χρήστες. Δηλαδή εδώ ο Jansson (2018) συνδέει τη θέση του καταναλωτή στα μέσα             

κοινωνικής δικτύωσης με τη γενικότερη θέση του στη κοινωνία. Τρίτη είναι τέλος, η             

ηθική διάσταση που συνδέεται με ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας Και οι τρεις            

αυτές διαστάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα στελέχη του τουριστικού           

μάρκετινγκ για να αναπτύσσονται επιτυχημένες καμπάνιες <<Social Media        

Marketing>>.  

Ο πίνακας 13, στην ίδια λογική με τον πίνακα 12, συνοψίζει τα κύρια ευρήματα               

που αναφέρθηκαν σε αυτή τη παράγραφο ταξινομημένα ανά συγγραφέα:  
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Πίνακας 13:  <<Social Media>> Μάρκετινγκ και Τουρισμός (Σύνοψη 

συμπερασμάτων) 

Συγγραφέας 
και έτος 

δημοσίευσης 

Μεθοδολογία Κύρια ευρήματα 

Hays, Page &   
Buhalis (2013) 

Ποιοτική 
Έρευνα  

-Παρόλο που τα <<Social Media>> είναι ένα       
ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ δεν χρησιμοποιείται     
επαρκώς από του εθνικούς οργανισμούς     
τουρισμού.  
 
-Υπάρχουν οι δυνατότητες να αναπτυχθούν     
ολοκληρωμένες καμπάνιες τουριστικού   
μάρκετινγκ μέσω των Κοινωνικών Δικτύων, και      
οι τοπικοί και εθνικοί φορείς τουρισμού      
καλούνται να τα χρησιμοποιήσουν αν θέλουν να       
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των    
προορισμών τους. 
 

Xiang &  
Gretzel (2010) 	
 

Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

-Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα      
αποτελεσματικό εργαλείο διάδοσης τουριστικών    
πληροφοριών.  
 
-Κρίσιμοι παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία      
είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των     
χρηστών, τα ποιοτικά και τεχνικά     
χαρακτηριστικά των πληροφοριών που    
αναζητούνται, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού,     
η δυνατότητα αξιολόγησης των πληροφοριών     
και η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων. 	
 

Sotiriadis &  
Van Zyl (2013) 

Ποσοτική 
έρευνα  

-Το <<Τwitter>> μπορεί να αποτελέσει ένα      
κανάλι επικοινωνίας εντασσόμενο σε μια     
συνολική και ενοποιημένη εκστρατεία ψηφιακού     
μάρκετινγκ .	
 
-Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι      
συμβάλει στην αρτιότερη αξιολόγηση των     
υπηρεσιών, στην εκτέλεση της αγοραστικής     
απόφασης και στην αυξημένη πιστότητα των      
τουριστών .	
 

Leung et al.   
(2013) 

Βιβλιογραφική 
επισκόπηση 

-Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να      
παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της      
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών   
επιχειρήσεων . 
 
-Στην πράξη όμως, οι περισσότερες επιχειρήσεις      
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δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αυτό το     
κανάλι.  

Fotis, Buhalis  
& Rossides  
(2011) 

Ποσοτική 
έρευνα  

-Οι περισσότεροι τουρίστες χρησιμοποιούν τα     
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το ταξίδι τους       
με στόχο να κοινοποιήσουν και να μοιραστούν       
τις εμπειρίες τους.  
 
-Οι πληροφορίες που αναρτώνται στα μέσα      
κοινωνικής δικτύωσης από τους τουρίστες     
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό      
των διακοπών των δυνητικών επισκεπτών ενός      
προορισμού.  
 
-Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσα από τα       
Κοινωνικά Δϊκτυα θεωρούνται από τους     
τουρίστες πιο αξιόπιστες από αυτές των εθνικών       
οργανισμών τουρισμού και των τουριστικών     
πρακτόρων.  
 

Jansson (2018) Μελέτη 
περίπτωσης  

-Υπάρχουν τρεις διαστάσεις που καθορίζουν τη      
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από      
τους καταναλωτές: η αισθητική, η πολιτική και η        
ηθική  

 

Εν κατακλείδι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν γόνιμο έδαφος για την            

ανάπτυξη στρατηγικών τουριστικού μάρκετινγκ. Τα βασικά πλεονεκτήματα τους        

είναι: η γρήγορη διάδοση των τουριστικών πληροφοριών, η αρτιότερη αξιολόγηση          

των υπηρεσιών από τους επισκέπτες, η αυξημένη πιστότητα των τουριστών, η           

βοήθεια στους καταναλωτές να πάρουν την απόφασή τους σχετικά με τις τουριστικές            

υπηρεσίες που θα αγοράσουν, ενισχυμένο μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα κτλ.           

Παρόλο όμως τα πολλαπλά οφέλη τους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν           

χρησιμοποιούνται επαρκώς από τους επαγγελματίες και τους φορείς του τουρισμού          

για την προβολή των προορισμών τους. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο υπάρχει χώρος για              

βελτίωση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη           

χρήση των κοινωνικών μέσων από τους τουρίστες είναι τα προσωπικά          

χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, κτλ) τα ποιοτικά και          

τεχνικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών που αναζητούνται, τα χαρακτηριστικά του         

ταξιδιού, η δυνατότητα αξιολόγησης των πληροφοριών και η δυνατότητα υποβολής          

ερωτήσεων σε άλλους επισκέπτες.  
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3.6 Mάρκετινγκ σε Κινητά (Moblie Marketing) στον Τουρισμό. 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κινητή συσκευή στην ζωή εκατομμυρίων          

καταναλωτών που παρέχει νέες δυνατότητες και αναβαθμίζεται συνεχώς με σκοπό          

την διευκόλυνση και την βελτίωση της επικοινωνίας και της καθημερινότητάς τους.           

Πρόκειται για τα κινητά τηλέφωνα και τα <<Τablets>>. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά           

αυτών των συσκευών προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των στελεχών του μάρκετινγκ με           

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το <<<Μobile Μarketing>>. Πολλοί ορισμοί έχουν         

δοθεί για το <<Μobile Μarketing>> ή αλλιώς μάρκετινγκ σε ασύρματα μέσα.  

Ο Dickinger (2005), προτείνει πως το κινητό μάρκετινγκ ή αλλιώς          

<<m-marketing>> είναι το μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ένα ασύρματο μέσο και          

παρέχει στους καταναλωτές σε κάθε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος          

προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με αγαθά, υπηρεσίες και ιδέες με σκοπό το           

άμεσο όφελος όλων των εμπλεκομένων 

Ο Ververidis (2002), αναφέρει πως το <<m- marketing>> περιλαμβάνει όλες          

εκείνες τις δραστηριότητες που απαιτούνται ώστε να υπάρξει επικοινωνία με πελάτες           

διαμέσου φορητών συσκευών με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων και των           

υπηρεσιών καθώς και την προβολή πληροφοριών για αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες. 

Η στρατηγική του <<Μobile Μarketing>> έχει αναπτύξει δυναμικά εργαλεία.         

Τέτοια είναι τα εξής: 

1. <<Mail>>: το <<Μail>> στην κινητή συσκευή πραγματοποιείται με την         

αποστολή και λήψη μικρών μηνυμάτων κειμένου ή αλλιώς <<SMS>> είτε με           

εικονομηνύματα ή αλλιώς <<MMS>>. Αξίζει να σημειωθεί ότι δια νόμου          

προβλέπεται ότι μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα σε έναν συνδρομητή για           

συγκεκριμένο λόγο αρκεί να υπάρχει και η συγκατάθεση του συνδρομητή ώστε           

να δέχεται μηνύματα για συγκεκριμένο σκοπό. Φυσικά, προβλέπεται και η          
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αντίστροφη διαδικασία όπου ο χρήστης να μπορεί να διαγράφεται όποια στιγμή           

θέλει. 

2. <<SMS>>: με το <SMA>> επιτυγχάνεται η αποστολή διαφημιστικών        

μηνυμάτων σε ένα κοινό- στόχος το οποίο έχει την δυνατότητα να απαντά. Τα             

<<SMS>> προσφέρουν πολλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης Ακόμη, επιτρέπουν       

την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή όπου πρόκειται για μια σημαντική πηγή           

εσόδων για αυτούς που τα εκδίδουν. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι ήχοι           

κλήσεων (Ringtones). 

3. <<MMS>>: τα <<MMS>> είναι μηνύματα που περιλαμβάνουν εικόνα και ήχο.          

Όλο και περισσότερες εφαρμογές <<MMS>> κυκλοφορούν στην αγορά τα         

τελευταία χρόνια. Αρκετές διαφημιστικές καμπάνιες περιλαμβάνουν τα       

<<MMS>> σε συνδυασμό με άλλα μέσα. 

4. <<Voice Mail>>: αφορά εφαρμογές που επιτρέπουν την αποστολή        

διαφημιστικών φωνητικών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα. Το <<Voice        

Mail>> μπορεί να αποθηκευτεί στον τηλεφωνητή του κινητού και να ακουστεί           

αργότερα. 

5. <<WAP-Internet>> μέσω κινητού τηλεφώνου: το <<Wap>> είναι πρωτόκολλο        

εφαρμογών ασύρματου δικτύου. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει στα          

κινητά να συνδέονται στο ίντερνετ. Είναι πρόγονος του <<Mobile Internet>>          

αλλά έχει ακόμη τη μεγαλύτερη διάδοση. 

6. <<Search>>: η αναζήτηση περιεχομένου υπάρχει πλέον στις περισσότερες        

κινητές συσκευές. Από την στιγμή που οι κινητές συσκευές έχουν πρόσβαση στο            

ίντερνετ αναπτύσσονται όλο και περισσότερες εφαρμογές αναζητήσεων.  

7. <<LBS>>: η υπηρεσία <<Location Based Service>> - υπηρεσία με βάση την           

τοποθεσία παρέχει στον πελάτη τις απαραίτητες πληροφορίες ανάλογα με την          

θέση του στο δίκτυο. Αυτή η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στους διαφημιστές            

να προσαρμόζουν την επικοινωνία τους με τους χρήστες ανάλογα με την           

γεωγραφική τους θέση. Έτσι οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες          
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σχετικά με την τοποθεσία που τους ενδιαφέρει ανάλογα με την περιοχή που            

βρίσκονται. Η υπηρεσία αυτή αφορά κυρίως ξενοδοχεία, και τόπους διαμονής. 

8. <<Bluetooth>>: το <<Bluetooth>> δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα        

σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές. Στην           

περίπτωση του τουρισμού μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο από την           

άποψη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών         

ανάμεσα στην επιχείρηση και στον χρήστη. 

Η υιοθέτηση στρατηγικής <<Mobile Marketing>> από τις τουριστικές        

επιχειρήσεις μπορεί να προσδώσει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση ως προς την           

επικοινωνία όπως: 

1. Είναι άμεσο και προσωπικό, 

2. Είναι ένας πολύ καλός και σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες, 

3. Μπορεί να αντικαταστήσει άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως διαφημίσεις στο         

ραδιόφωνο και την τηλεόραση, 

4. Είναι εύκολο και γρήγορο, 

5. Οι πελάτες σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση           

μέσω <<SMS>> παρά με το τηλέφωνο, 

6. Οι πελάτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις διαφημιστικές καμπάνιες της          

επιχείρησης, 

7. Δίνει την δυνατότητα ανατροφοδότησης από τους πελάτες με το να          

χρησιμοποιήσουν απλούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ή τετραψήφιους και αυτή         

η διαδικασία μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στις διαφημιστικές καμπάνιες. 

  Αναφορικά με το που στοχεύει το <<Mobile Marketing>> σημειώνονται τα εξής: 

8. Έχει το πιο χαμηλό κόστος διαφήμισης, αν οι πελάτες επιθυμούν να απαντήσουν            

χρησιμοποιώντας ένα τετραψήφιο αριθμό με χρέωση, 
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9. Πραγματοποιείται προσέγγιση των τμημάτων της αγοράς των οποίων τα         

χαρακτηριστικά σχετίζονται με εκείνα των αγορών- στόχων όπως αυτές είναι          

καθορισμένες από την εταιρεία, 

10. Η παραμετροποίηση μπορεί να είναι ένα προς ένα ώστε η ενημέρωση να            

συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα του πελάτη, 

11. Δίνει την επιλογή τόπου και χρόνου μέσω της υπηρεσίας <<Bluetooth>>. 

Σχετικά με την προώθηση του <<Mobile Marketing>>: 

1. Μπορεί να δημιουργήσει καμπάνιες σε πραγματικό χρόνο αν η αποστολή           

μηνύματος γίνει αυτή τη στιγμή τότε τα αποτελέσματα είναι άμεσα. 

2. Η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ελέγχει άμεσα την αποδοτικότητα των 

προωθητικών ενεργειών χρησιμοποιώντας είτε τεχνικά μέσα, είτε αλληλεπιδρώντας 

με την αγορά- στόχο, 

3. Με δεδομένο της δυνατότητες στόχευσης το κόστος υλοποίησης μιας πρακτικής 

<<Mobile Marketing>> είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλα κανάλια         

επικοινωνίας, ειδικά αν συνυπολογιστεί με δείκτες απόδοσης/κόστους, 

4. Το <<Mobile Marketing>> δεν είναι απαραίτητα ένας ανεξάρτητος δίαυλος 

επικοινωνίας αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και με τα υπόλοιπα μέσα ώστε η 

επιχείρηση να προσφέρει ολοκληρωμένη προβολή στους πελάτες. 

Η εφαρμογή <<Mobile Marketing>> στον τουρισμό έχει αλλάξει σημαντικά την          

τουριστική βιομηχανία . Ίσως είναι νωρίς για να ειπωθεί αλλά το <<mobile            

marketing>> στους ιστότοπους των ξενοδοχείων έχει καθιερωθεί σημαντικά σε σχέση          

με άλλους κλάδους. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση από κινητή συσκευή αγγίζουν            

το 27,1% του συνόλου. Η έρευνα της <<Nucleus>>, εξετάζοντας δέκα ταξιδιωτικές           

ιστοσελίδες που εμπλέκουν 1,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες κατά την διάρκεια του μήνα           

Ιανουαρίου του έτους 2013 κατέγραψε την συμπεριφορά των ταξιδιωτών στο          

διαδίκτυο. Από την έκθεση προκύπτει ένας βασικός προβληματισμός ως προς τις           

συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Η απάντηση           

είναι ότι πρέπει να αναπτυχθούν εφαρμογές για όλα τα κινητά ώστε οι χρήστες να              
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έχουν πρόσβαση από διαφορετικές συσκευές και από <<Smartphones>> αλλιώς οι          

απώλειες σε πιθανούς πελάτες θα είναι σίγουρη. Στο διάγραμμα που ακολουθεί           

φαίνεται καθαρά η υπεροχή της Apple. Βέβαια, και οι συσκευές που τρέχουν το             

λειτουργικό σύστημα <<Android>> σημειώνουν αυξημένες πωλήσεις. 

 

Σχήμα 8. Πωλήσεις Λ.Σ Κινητών 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αυξήθηκαν μόνο οι πωλήσεις του <<I-Phone>> τους            

τελευταίους έξι μήνες αλλά και το <<I-Pad>> κατέγραψε σημαντική άνοδο της τάξης            

του 15,3% καθώς και υψηλή διείσδυση στην αγορά του τουρισμού . 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα πολυτελή ξενοδοχεία της τουριστικής         

βιομηχανίας προσελκύουν το ενδιαφέρον των χρηστών που έχουν στην κατοχή τους           

κυρίως <<I-Pad>>. 

Ο τομέας του <<Mobile Marketing>> είναι ζωτικής σημασίας και για τον λόγο            

αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν μια άκρως ικανοποιητική εμπειρία για           

όλες τις κατηγορίες των χρηστών. Ωστόσο, η πρόκληση είναι οι επιχειρήσεις να            

σχεδιάσουν ιστοσελίδες ώστε ο σχεδιασμός και το περιεχόμενό τους να έχουν ένα            

καλό αντίκτυπο και σε μια οθόνη 4,5 ιντσών. Ως εκ τούτου οι τουριστικές             
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επιχειρήσεις θα πρέπει να εντοπίσουν τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας για να           

καθορίσουν την στρατηγική τους. Στα παρακάτω διαγράμματα προκύπτουν        

σημαντικά αποτελέσματα από την παραπάνω έρευνα. Από τις ταξιδιωτικές         

ιστοσελίδες που ερευνήθηκαν προκύπτουν τα εξής:  

1. Η πρώτη περιοχή απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες γεγονός που σηματοδοτεί μια            

αύξηση του 100% των κινητών που διατίθενται στην κυκλοφορία κατά το τελευταίο            

έτος. Επίσης, οι χρήστες του <<I-Pad>> αποτελούν το 65.5% του συνόλου. 

 

Σχήμα 9. Μερίδιο πωλήσεων ανά Λ.Σ 

2. Η δεύτερη περιοχή αφορά ένα πολυτελές ξενοδοχείο όπου οι κρατήσεις του έχουν             

αυξηθεί όχι μόνο το ποσοστό των κινητών κίνηση που ξεπερνά το 30% του συνόλου              

αλλά και από ένα 11,5% από χρήστες <<Android>>. 

76  



 

 

Σχήμα 10. Συγκεντρωτικές πωλήσεις ετών 2011-2013 

3. Η τρίτη περιοχή αφορά επαγγελματικούς χώρους ή χώρους αναψυχής πελατών 

όπου και σηματοδοτεί ένα μεγαλύτερο αριθμό χρηστών <<Blackberry>> και 

<<Android>> αν και οι συσκευές <<Ιos>> εξακολουθούν να είναι 77,5%. 

Στην πράξη αποδεικνύεται ότι κάθε τουριστική επιχείρηση μπορεί να έχει          

συγκεκριμένη πελατεία αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να αναγνωριστούν αν μη τι            

άλλο κατά την έναρξη των προσφορών οι πρωτοβουλίες που παίρνει η επιχείρηση. 

 

                  Σχήμα 11. Συγκεντρωτικές Πωλήσεις 
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Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στο            

<<Mobile Marketing>>. Δεδομένου ότι υπάρχει μια διαφορά στις συνήθειες και στις           

ανάγκες μεταξύ των χρηστών που χρησιμοποιούν υπολογιστή από αυτούς που          

χρησιμοποιούν κινητή συσκευή οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να επανεξετάσουν         

στις στρατηγικές τους στο μάρκετινγκ ιστού σχετικά με το τι προσφέρουν.  

Για παράδειγμα οι περιπτώσεις ξενοδόχων που πραγματοποίησαν εκστρατείες με         

σκοπό να προσελκύσουν τους χρήστες που χρησιμοποιούν <<Smartphones και         

Tablets>> απέτυχαν λόγω του μεγάλου ποσοστού εγκατάλειψης των κρατήσεων σε          

σχέση με τους χρήστες που χρησιμοποιούσαν υπολογιστή. Ο λόγος είναι προφανής.           

Δεν υπήρχε έκδοση του προγράμματος κρατήσεων για κινητά. Ενώ οι τουριστικές           

επιχειρήσεις που αποφάσισαν να επενδύσουν έξυπνα σε μια κινητή έκδοση των           

ιστότοπών τους εντείνοντας τις επενδύσεις τους στην πληρωμένη αναζήτηση μόνο για           

την παρακολούθηση των χρηστών με <<Smartphones και Tablets>> κατέγραψαν         

άριστα αποτελέσματα και ποσοστά μετατροπής υψηλότερα από τις επισκέψεις των          

χρηστών που χρησιμοποίησαν την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους.         

Συγκεκριμένα, το ποσοστό μετατροπής για συσκευές <<Ιos>> είναι ότι το κινητό           

λειτουργικό σύστημα της Apple είναι ίσο με 2,38% ενώ στο <<pc>> παραθύρων είναι             

1,94%. Από τα παραπάνω επιβεβαιώνονται τα στοιχεία της Nucleus καταγράφοντας          

μετατροπές και καλύτερη απόδοση της επένδυσης από τις εφαρμογές για κινητά όπως            

φαίνεται και στα ακόλουθα στατιστικά από τα <<Google Analytics>>. 
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Σχήμα 12. Στατιστικά από  <<Google Analytics>> 

 

3.7 Προηγούμενες έρευνες στον χώρο του Μάρκετινγκ σε κινητά         

(Mobile Marketing) στον Τουρισμό 

 

Δεδομένου λοιπόν ότι η ευρεία διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων επηρέασε την           

εφαρμογή του μάρκετινγκ, ως λογική συνέπεια άλλαξε και τον τρόπο άσκησης του            

τουριστικού μάρκετινγκ (Gulbahar & Yildirim, 2015). Σε αυτό το πλαίσιο, άνοιξε           

ένας ακαδημαϊκός διάλογος σχετικά με το <<Mobile Marketing>> στον χώρο του           

τουρισμού. Για παράδειγμα, οι Hew (2017) υποστηρίζουν ότι τα έξυπνα τηλέφωνα           

φέρνουν «επαναστατικές» αλλαγές στον τουρισμό κυρίως μέσω των εφαρμογών τους          

που επιτρέπουν και την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με άλλα λόγια, οι             

Hew  (2017) αναφέρουν ότι το <<Social Media>> Μάρκετινγκ βρίσκει πεδίο          

εφαρμογής στα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα. Οι παράγοντες τώρα που καθορίζουν τη           

χρήση κινητών τηλεφώνων από τους δυνάμει τουρίστες είναι: η δυνατότητα          

πρόσβασης στην πληροφορία άμεσα και γρήγορα, τα αντιλαμβανόμενα οφέλη, που          

είναι είτε πρακτικά είτε ηδονιστικά, και σε μικρότερο βαθμό τα δημογραφικά           

στοιχεία –φύλο και ηλικία- του χρήστη. Σε αυτές τις μεταβλητές λοιπόν πρέπει να             

δώσουν έμφαση οι επαγγελματίες του τουρισμού. Όσον αφορά τώρα την ερευνητική           

μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι  Hew  (2017), βασίστηκε στην ποσοτική         

προσέγγιση και στη διανομή ερωτηματολογίων σε 300 καταναλωτές, ενώ η ανάλυση           

έγινε με τη μέθοδο των δομικών μοντέλων εξισώσεων.  

Σε αντιδιαστολή, ο Ayeh (2018) αναφέρει ότι η άμεση και εύκολη πρόσβαση σε              

ένα πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών από την πλευρά των τουριστών δεν λειτουργεί            

πάντα θετικά. Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής υποστηρίζει ότι με την αύξηση της            

χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων τις περισσότερες φορές προκαλείται         

«ψηφιακή σύγχυση» και διάσπαση προσοχής στους χρήστες. Αποτέλεσμα είναι να          

μην έχουν την δυνατότητα οι καταναλωτές να επεξεργαστούν την πληροφορία που           

λαμβάνουν. Εκτός όμως από την αδυναμία αποτελεσματικής επεξεργασίας της         
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πληροφορίας, ο καταιγισμός δεδομένων επηρεάζει αρνητικά και τη ψυχολογία των          

τουριστών. Ο Ayeh (2018) δηλαδή παραθέτει μια σειρά από αρνητικές επιδράσεις που            

επιφέρει αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας στους χρήστες της, όπως: αυξημένα επίπεδα            

άγχους, στρες, έλλειψη ξεκούρασης, ψυχική και διανοητική κόπωση, έλλειψη         

ελεύθερου χρόνου, οικονομικό κόστος, απομόνωση, ανταγωνιστικότητα κτλ. Εν        

συντομία, ο Ayeh (2018) είναι ένας από τους λίγους συγγραφείς που υπογραμμίζει            

την αρνητική επίδραση του << Mobile Marketing>> στον τουρισμό. Η αρνητική          

επίδραση στη ψυχολογία των καταναλωτών μεταφέρεται και στα μειωμένα επίπεδα          

κατανάλωσης τους. Έχει σημασία λοιπόν να ληφθεί υπόψη ο συνολικός αντίκτυπος           

της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τους αγοραστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η             

ερευνητική μεθοδολογία που ακολούθησε ο  Ayeh (2018) περιελάμβανε ποιοτική         

έρευνα και ειδικότερα οργάνωση συζητήσεων με ομάδες εστίασης (Focus Groups).  

Επιπρόσθετα, οι Raun, Ahas & Tiru (2016) γράφουν ότι μια μεγάλη αλλαγή που              

εισήλθε στην αγορά από τη καινούρια γενιά κινητών τηλεφώνων είναι η ανάπτυξη            

εφαρμογών που επιτρέπουν την αρτιότερη επεξεργασία τουριστικών δεδομένων Σε         

αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια εφαρμογή που μετράει την απόδοση των             

τουριστικών προορισμών. Η απόδοση μετριέται με βάση τέσσερις παραμέτρους, ήτοι:          

χωρική, χρονική, δυναμική και κοινωνική. Η χρήση λοιπόν αυτής της εφαρμογής           

επιτρέπει στους τοπικούς φορείς του τουρισμού να αξιολογήσουν την τουριστική          

δυναμική του προορισμού τους, να εντοπίσουν υπάρχουσες αδυναμίες και να          

σχεδιάσουν δράσεις για να τονώσουν την τουριστική τους ανταγωνιστικότητα .  

Μένοντας στον χώρο των εφαρμογών του << Mobile Marketing>> στην τουριστική           

αγορά, οι Almobaideen (2017) ανέπτυξαν ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους            

τουρίστες που έχουν χρόνιες παθήσεις να είναι σε άμεση επαφή με τα πλησιέστερα             

κέντρα υγείας που βρίσκονται στον προορισμό τον οποίο έχουν επισκεφθεί. Η           

εφαρμογή επίσης τους δείχνει πως είναι εφικτή η συντομότερη δυνατή πρόσβαση στα            

νοσοκομεία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας υποδοχής. Λαμβάνοντας          

υπόψη ότι οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις αποφεύγουν να ταξιδεύουν, λόγω της            

ανασφάλειας που έχουν στο να βρουν κέντρα υγείας όταν τα χρειαστούν, η            
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συγκεκριμένη εφαρμογή αναμένεται να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αυτό το          

πρόβλημα.  

Ο πίνακας 14 συνοψίζει τα ευρήματα αυτής ενότητας, ταξινομημένα ανά συγγραφέα:  

Πίνακας 14:  << Mobile Marketing>>  και Τουρισμός (Σύνοψη συμπερασμάτων) 

Συγγραφέας 
και έτος 

δημοσίευση
ς 

Ερευνητική 
μεθοδολογία 

Κύρια ευρήματα 

Hew  et al.   
(2017) 	
 

Ποσοτική 
έρευνα 

-Το <<social media>> μάρκετινγκ βρίσκει πεδίο      
εφαρμογής στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα.  
-Οι παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση κινητών       
τηλεφώνων από τους δυνάμει τουρίστες είναι η       
δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία άμεσα και      
γρήγορα, τα αντιλαμβανόμενα οφέλη, που είναι είτε       
πρακτικά είτε ηδονιστικά, και σε μικρότερο βαθμό τα        
δημογραφικά στοιχεία –φύλο και ηλικία- του χρήστη.	
 

Ayeh (2018) 	
 

Ποιοτική 
έρευνα 

-Με την αύξηση της χρήση των έξυπνων κινητών        
τηλεφώνων τις περισσότερες φορές προκαλείται     
«ψηφιακή σύγχυση» και διάσπαση προσοχής στους      
χρήστες.  
-Αποτέλεσμα είναι να μην έχουν την δυνατότητα οι        
καταναλωτές να επεξεργαστούν την πληροφορία που      
λαμβάνουν.  
-Εκτός όμως από την αδυναμία αποτελεσματικής      
επεξεργασίας της πληροφορίας, ο καταιγισμός     
δεδομένων επηρεάζει αρνητικά και τη ψυχολογία των       
τουριστών.	
 

Εφαρμογές στα κινητά 
τηλέφωνα  

 

Raun, Ahas  
& Tiru  
(2016) 	
 

 -Ανάπτυξη εφαρμογής που μετράει την απόδοση των       
τουριστικών προορισμών. Η απόδοση μετριέται με      
βάση τέσσερις παραμέτρους, ήτοι: χωρική, χρονική,      
δυναμική και κοινωνική. 	
 

Almobaidee
n et al.   
(2017) 	
 

 -Ανάπτυξη εφαρμογής που επιτρέπει στους τουρίστες      
που έχουν χρόνιες παθήσεις να είναι σε άμεση επαφή         
με τα πλησιέστερα κέντρα υγείας που βρίσκονται στον        
προορισμό τον οποίο έχουν επισκεφθεί. Η εφαρμογή       
επίσης δείχνει πως είναι εφικτή η συντομότερη δυνατή        
πρόσβαση στα νοσοκομεία με τα μέσα μαζικής       
μεταφοράς της  χώρας υποδοχής.	
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Συμπερασματικά, το << Mobile Marketing>> στον χώρο του τουρισμού λειτουργεί ως          

προέκταση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και του <<social media>> μάρκετινγκ,         

προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης και          

προβολής τουριστικών προορισμών. Τα πλεονεκτήματα του δεν διαφοροποιούνται        

από αυτά του <<social media>> μάρκετινγκ. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, υπάρχει η             

δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλης γκάμας τεχνολογικών εφαρμογών που προσφέρουν        

ευκολίες στους τουρίστες, το πλεονέκτημα των οποίων βασίζεται στη φορητότητα          

των <<smart phones>> και στις αυξημένες τεχνικά δυνατότητές τους.  Οι παράγοντες           

που καθορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους δυνάμει τουρίστες είναι η            

δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία άμεσα και γρήγορα, τα αντιλαμβανόμενα         

οφέλη, που είναι είτε πρακτικά είτε ηδονιστικά, και σε μικρότερο βαθμό τα            

δημογραφικά στοιχεία –φύλο και ηλικία- του χρήστη.  

Στη βιβλιογραφία όμως υπάρχουν και αναφορές σχετικά με την αρνητική επίδραση            

του << Mobile>> τουριστικού <<Marketing>>, οι οποίες υποστηρίζουν ότι με τη          

χρήση  των έξυπνων κινητών τηλεφώνων τις περισσότερες φορές προκαλείται         

«ψηφιακή σύγχυση» και διάσπαση προσοχής στους χρήστες.  
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα  

4.1 Συμπεράσματα 

 

Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να παρουσιάσει τις εφαρμογές του διαδικτυακού           

μάρκετινγκ (Online Marketing) στον τουρισμό, τις πτυχές και τους παράγοντες που           

επηρεάζουν τη σχέση διαδικτυακού μάρκετινγκ και τουρισμού, καθώς και τις          

προοπτικές που μπορεί να προσφέρει στο τουριστικό προϊόν/υπηρεσία το         

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Τρία θεματικά πεδία διακρίθηκαν με βάση τις αναφορές στη           

βιβλιογραφία: α) Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Τουρισμός, β) Μάρκετινγκ στα μέσα          

Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Marketing) στον Τουρισμό και γ) Μάρκετινγκ          

σε Κινητά (Mobile Marketing) στην τουριστική αγορά.  

Πρώτον, η έρευνα ανέδειξε τη θετική συμβολή του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στον            

τουρισμό. Η συμβολή αυτή αντανακλάται σε οφέλη όπως: η βελτίωση των επιπέδων            

ικανοποίησης των τουριστών, η αυξημένη τους απέναντι σε τουριστικούς         

οργανισμούς, η εύκολη πρόσβαση σε τουριστικές πληροφορίες, κτλ. Κρίσιμοι όμως          

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους επαγγελματίες του τουρισμού για            

να αξιοποιηθούν επιτυχώς οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι η          

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι λειτουργίες πλοήγησης στις ιστοσελίδες         

και η πολύ ισχυρή δυναμική του <<Digital Word of Mouth>>.  

Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση των αρχών του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ από             

τουριστικούς οργανισμούς επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες, οι οποίοι        

υποδεικνύουν τον στρατηγικό χαρακτήρα που έχει η συγκεκριμένη απόφαση για          

αυτούς. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διακριθούν σε παράγοντες εσωτερικού και           

εξωτερικού περιβάλλοντος Οι πρώτοι περιλαμβάνουν:  τα προσόντα και τις δεξιότητες          

του ιδιοκτήτη και των υπαλλήλων της τουριστικής επιχείρησης σχετικά με τις νέες            

τεχνολογίες, την οργανωτική κουλτούρα, την πρόσβαση σε πηγές (χρηματοδότησης,         

τεχνολογικές κτλ.) που έχει ο τουριστικός οργανισμός, το μέγεθος της εταιρείας, το            

συνολικό κόστος της επένδυσης που έχει η εστίαση στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και            

τέλος τα αντιλαμβανόμενα οφέλη από το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Οι δεύτεροι          
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εμπεριέχουν:  την υποστήριξη από κυβερνητικούς –εθνικούς και τοπικούς- φορείς για          

επενδύσεις στο χώρο της καινοτομίας (προγράμματα επιδοτήσεων, ενισχύσεις, κτλ.),         

πιέσεις από τους ανταγωνιστές, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται και σε άλλες χώρες,             

την εξέλιξη των καταναλωτικών τάσεων και τέλος την κατάσταση των τεχνολογικών           

υποδομών στη χώρα δραστηριοποίησης  

 Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν           

γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη στρατηγικών τουριστικού μάρκετινγκ. Τα βασικά          

πλεονεκτήματα τους είναι: η γρήγορη διάδοση των τουριστικών πληροφοριών, η          

αρτιότερη αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους επισκέπτες, η αυξημένη πιστότητα          

των τουριστών, η βοήθεια στους καταναλωτές να πάρουν την απόφασή τους σχετικά            

με τις τουριστικές υπηρεσίες που θα αγοράσουν και το ενισχυμένο μάρκετινγκ από            

στόμα σε στόμα. Παρόλο όμως τα πολλαπλά οφέλη τους, τα <<social media>> δεν             

χρησιμοποιούνται επαρκώς από τους επαγγελματίες και τους φορείς του τουρισμού          

για την προβολή των προορισμών τους. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο υπάρχει χώρος για              

βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση           

των <<social media>> από τους τουρίστες είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους           

(φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, κτλ) τα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά          

των πληροφοριών που αναζητούνται, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού, η δυνατότητα          

αξιολόγησης των πληροφοριών και η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε άλλους          

επισκέπτες.  

Τρίτον, το << Mobile Marketing>> στον χώρο του τουρισμού λειτουργεί ως           

προέκταση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα,          

προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης και          

προβολής τουριστικών προορισμών. Τα πλεονεκτήματα του δεν διαφοροποιούνται        

από αυτά του <<Social Media>> μάρκετινγκ. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, υπάρχει η             

δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλης γκάμας τεχνολογικών εφαρμογών που προσφέρουν        

ευκολίες στους τουρίστες, τα πλεονεκτήματα των οποίων βασίζονται στη φορητότητα          

των έξυπνων κινητών (Smart Phones) και στις αυξημένες τεχνικά δυνατότητές τους.           

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους δυνάμει           

τουρίστες είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία άμεσα και γρήγορα, τα           
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αντιλαμβανόμενα οφέλη, που είναι είτε πρακτικά είτε ηδονιστικά, και σε μικρότερο           

βαθμό τα δημογραφικά στοιχεία –φύλο και ηλικία- του χρήστη.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν και αναφορές σχετικά με την             

αρνητική επίδραση του << Mobile>> τουριστικού <<Marketing>>, οι οποίες        

υποστηρίζουν ότι με τη χρήση  των έξυπνων κινητών τηλεφώνων τις περισσότερες           

φορές προκαλείται «ψηφιακή σύγχυση» και διάσπαση προσοχής στους χρήστες.         

Αποτέλεσμα είναι να μην έχουν την δυνατότητα οι καταναλωτές να επεξεργαστούν           

την τουριστική πληροφορία που λαμβάνουν. Εκτός όμως από την αδυναμία          

αποτελεσματικής επεξεργασίας της πληροφορίας, ο καταιγισμός δεδομένων       

επηρεάζει αρνητικά και τη ψυχολογία των χρηστών. Όλα τα παραπάνω αποτελούν           

αντικείμενο προβληματισμού για τα στελέχη του τουριστικού μάρκετινγκ, στην         

προσπάθεια τους να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να τονώσουν την           

ανταγωνιστικότητα των οργανισμών τους.  

Εν κατακλείδι, οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν το τοπίο του τουριστικού           

μάρκετινγκ. Ο διάλογος και η επικοινωνία μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και          

επισκεπτών έχει διευρυνθεί σημαντικά λόγω της μεγάλης απήχησης των μέσων          

κοινωνικής δικτύωσης και των έξυπνων τηλεφώνων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά            

βιώνει συνεχείς αλλαγές και ανακατατάξεις, στοιχείο που καλεί τα στελέχη του           

τουρισμού να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση. Τα πλεονεκτήματα και τα          

χαρακτηριστικά – που αναφέρθηκαν στη παρούσα διατριβή- του ηλεκτρονικού, του          

<<social media>> και του <<mobile>> τουριστικού μάρκετινγκ πρέπει να ληφθούν          

υπόψη από τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς με στόχο την αρτιότερη            

προβολή προορισμών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων, κτλ.  
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4.2 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες  

Οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες περιλαμβάνουν τα εξής σημεία: α) η παρούσα             

διατριβή βασίστηκε μόνο σε δευτερογενή δεδομένα. Μελλοντικές έρευνες μπορούν         

να διεξάγουν πρωτογενή έρευνα με στόχο να προσφέρουν μια βαθύτερη ανάλυση στο            

εξεταζόμενο θέμα, β) άλλες έρευνες μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα τομέα του            

ψηφιακού τουριστικού μάρκετινγκ, για παράδειγμα στα <<Social Media>> και γ)          

μελλοντικές διατριβές μπορούν να εξετάσουν το υπό διερεύνηση θέμα εστιάζοντας σε           

μια συγκεκριμένη περιοχή (Μακεδονία, Ήπειρο, κτλ.).  
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Παραρτήματα  

Α. Πώς οι αλλαγές στο <<facebook>> επηρεάζουν τα τουριστικά γραφεία, από το 
http://www.tornosnews.gr/permalink/29126.html 

Μεγάλες επιπτώσεις στην πολιτική μάρκετινγκ των τουριστικών γραφείων στα         
<<social media>> αναμένεται να έχουν οι πρόσφατες αλλαγές στις οποίες          
προχώρησαν το <<Facebook>> και το <<Instagram>>, βάσει των οποίων μειώνεται η           
προσέγγιση χρηστών από τις επαγγελματικές αναρτήσεις. 
Σε δημοσίευσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του <<Facebook>>, <<Mark         
Zuckerberg>>, ανακοίνωσε στους χρήστες ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα           
«βλέπουν» λιγότερο δημόσιο περιεχόμενο από επιχειρήσεις, <<brand>> και ΜΜΕ. 
Οι αλλαγές αυτές, τονίζει, ξεκίνησαν πέρυσι έτσι ώστε το 2018 να τεθούν σε πλήρη              
εφαρμογή σε όλα τα προϊόντα του οργανισμού.   
Οι πρώτες αλλαγές θα εφαρμοσθούν στα <<News Feed>> όπου οι χρήστες θα            
«βλέπουν» περισσότερες ενημερώσεις από φίλους, οικογένεια και ομάδες. 
Εκτιμάται ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν και το <<Instagram>> που ανήκει στο            
<<Facebook>>. 
Σύμφωνα με έρευνα της <<Travelport>> που παρουσιάσθηκε το φθινόπωρο του          
2017, το 82% των Αμερικανών ταξιδιωτών ηλικίας από 25 έως 34, επηρεάζονται από             
το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα <<social media>> από ταξιδιωτικά <<brand>>,          
ενώ το 76% των ηλικιών 35-44 αντλεί έμπνευση ή επηρεάζεται από τέτοιο            
περιεχόμενο. 
Οι ειδικοί του μάρκετινγκ στα <<social media>> και οι ιδιοκτήτες τουριστικών           
γραφείων για χρόνια διαμαρτύρονται ότι οι αλλαγές που πραγματοποιεί το          
<<Facebook>> στους αλγόριθμους των <<news feed>> δυσκολεύουν την προβολή         
των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα και την προσέγγιση νέων πελατών με δωρεάν           
δημοσιεύσεις . 
Οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν ότι οι μικρές επιχειρήσεις όπως τα τουριστικά           
γραφεία μπορούν σήμερα να προσεγγίσουν κάτω από το 10% των ακολούθων τους,            
ενώ με τις αλλαγές που προγραμματίζονται το ποσοστό αυτό θα μειωθεί περαιτέρω. 
Ο πιο πρόσφατος αλγόριθμος τον οποίο δοκιμάζει το <<facebook>>, θα ωθήσει           
μεγάλο αριθμό τουριστικών γραφείων να πληρώνουν την παρουσία τους στα <<news           
feed>>, τονίζει ο σύμβουλος μάρκετινγκ και πρόεδρος της Borelli Strategies στο           
Cleveland, Nick Borelli. 
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Ο κ. Zuckerberg πάντως αναφέρει στη δημοσίευσή του ότι οι αλλαγές γίνονται λόγω             
συγκέντρωσης πολλών σχολίων από χρήστες ότι οι εμπορικές δημοσιεύσεις         
απορροφούν τις προσωπικές στιγμές τους και εμποδίζουν τη σύνδεσή τους με άλλες            
χρήστες. 
Η υπερφόρτωση αυτή, όπως εκτιμά ο ίδιος, οφείλεται σε υλικό βίντεο και άλλου             
είδους περιεχόμενο που πήρε μεγάλες ποσοτικές διαστάσεις στο <<Facebook>> την          
τελευταία 2ετία. 
Ωστόσο άφησε μια πόρτα ανοικτή για το μάρκετινγκ επιχειρήσεων, με σημαντική           
διάδραση μεταξύ ανθρώπων μέσω στενών κοινοτήτων.  
Έτσι, οι αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν τα <<brand>> να εστιάσουν σε περισσότερο            
περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης στα           
<<social media>>.  
Ο κ. Borelli πιστεύει ότι το να έχει ένα <<brand>> φίλους τους πελάτες του στην               
προσωπική του σελίδα και να δίνει έμφαση σε στρατηγικές μάρκετινγκ είναι μια            
επιλογή. 
Επιπλέον, ο κ. Zuckerberg ανέφερε ότι το <<Facebook>> προσφέρει μεγαλύτερα          
οφέλη από τη μετάδοση ζωντανών βίντεο. 
 

Πηγή: http://www.tornosnews.gr/permalink/29126.html 
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